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edactioneel
Kiezen én delen
Als het goed is, heb je onlangs gekozen welke politieke partij jouw voorkeur heeft
de komende vier jaar. Dat betekent ook dat we zowel ‘winnaars’ als ‘verliezers’ bin-
nen onze gelederen hebben. Maar wat mij betreft hebben we allemaal gewonnen
als de uitslag leidt tot een constructieve samenwerking tussen de partijen. Ik hoop
dus dat kiezen leidt tot delen, want delen is iets positiefs. Immers, gedeelde smart
is halve smart en je kunt pas genieten van vreugde als je die deelt met anderen. 
Waarom ik hier zo filosofisch bezig ben? Dat komt omdat onze vereniging ook toe
is aan delen, en dan heb ik het over delen van verantwoordelijkheid. Onze voorzit-
ter roept in zijn column op pagina 3 VG-leden op om zich te melden voor de vacatu-
res die dit jaar in het bestuur ontstaan. Maar hij wijst ook op de zoektocht naar een
nieuwe hoofdredacteur. 
In mijn vorige redactioneel vertelde ik, in mijn rol als waarnemend hoofdredacteur,
dat dat mijn laatste hoofdredactionele bijdrage was en dat ik hoopte dat Dick tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomsten de nieuwe man of vrouw kon aankondigen. Maar
helaas, dat kon Dick niet, want ondanks gesprekken met mogelijke kandidaten, zijn
we er (nog) niet in geslaagd iemand te vinden die bereid of in staat is de functie te
vervullen. 
In de maand dat ik dit schrijf en de dag waarop dit blad uitkomt, kan er echter toch
iemand gevonden zijn, dus wanhopen doen we nog niet. Maar als dat niet zo is,
hebben we met z’n allen een probleem, want zonder hoofdredacteur komt er geen
Buitenband uit. En geef toe, dat zou toch jammer zijn. Daarom roep ik hierbij leden
op die: 
- ooit leiding hebben gegeven (of nog geven) bij het vervaardigen van een tijdschrift

of clubblad,  
- de Nederlandse taal redelijk beheersen,  
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an de voorzitter

De nieuwjaarsrecepties (zie verslag en foto’s op pagina 13 t/m
15) vormden een goed begin om er weer een mooi verenigings-
jaar van te maken. Met de ANWB gaat het na hun Jaar van de
Innovatie de goede kant op en ook met onze vereniging ging het
in 2016 goed. Helaas ontvielen ons 13 leden door overlijden en
zegden er 12 leden op, maar door de aanmelding van 53 nieuwe
leden groeiden we van 749 naar 777 leden.
Een les die ik uit 2016 wil trekken, is hoe belangrijk goede infor-
matie voor onze leden is. Zoals door te laten weten dat de
ANWB door fiscale maatregelen zoveel duurder uit is bij de 
faciliteitenregeling en uitleg te geven over de wettelijke beper-
kingen om de pensioenen te verhogen, ook al stijgt het vermo-
gen van ons pensioenfonds sterk. Hoe minder erg is wachten op
de trein, als duidelijk is wat de reden van de vertraging is en als
je weet wanneer de volgende komt. Of met de nieuwe wegen-
wacht-app, waarop je kunt zien hoe de wegenwacht naar je toe
rijdt.
Ik zou 2017 voor onze VG-ANWB het Jaar van de Informatie wil-
len noemen. Een jaar waarin we u willen informeren over pensi-
oenen en AOW, over ontwikkelingen in de zorg en zorgver-
zekeringen en de kosten daarvan. Als dit blad verschijnt is de in-
formatiemiddag over pensioenen al achter de rug, met hopelijk
voor alle aanwezigen veel nuttige informatie.
En zie bijvoorbeeld de reactie van Henk van Drunen, directeur
ANWB Pensioenfonds, in de rubriek Beste Mensen, op een daar
eerder gestelde vraag. Of door tips te geven, zoals op
www.svb.nl, hoe een naheffing van de belastingen te voor-
komen is.
In dit nummer vindt u ook informatie over de eerste twee ex-
cursies van dit jaar. De uitnodigingen met inschrijfformulieren
ontvangt u tijdig per post. Het wordt weer leuk, dus reageer
snel, want het aantal deelnemers heeft zijn grenzen. 
Maar - zoals ik op de nieuwjaarsbijeenkomsten al aangaf - of we
alles ook kunnen blijven voortzetten, hangt af van de bereid-
heid van vooral onze jongere leden om ook de handen uit mou-
wen te steken, nu Annette Notenboom, Mieke Geursen en

Randolf de Leeuw hebben aangegeven te willen stoppen als be-
stuurslid en er zeven vacatures voor RCP-er zijn, vooral in de
regio Den Haag.
Veel van onze leden zijn oud-wegenwachten en zij vormen vaak
het grootste deel deelnemers aan onze bijeenkomsten en ex-
cursies. Het zal wel in het karakter van wegenwachten zitten
dat ze meer doeners zijn dan bestuurders en organisatoren,
want in ons bestuur krijgen we al heel lang geen hulp uit die
hoek. Dat zou ik nu toch wel eens graag zien veranderen, ook al
om in het bestuur een betere afspiegeling van het ledenbestand
te verkrijgen en alle disciplines van het ANWB-werk erin verte-
genwoordigd te zien. 
Dus vooral recente oud-wegenwachten, voel u aangesproken
en meldt u bij mij, of noem mij geschikte collega’s. Maar uiter-
aard ook vrijwilligers uit andere hoeken, meldt u nu! Want als
het niet lukt om de vacante functies te vervullen, dan kunnen
we de vereniging niet draaiende houden. Als ik dit schrijf, half
februari, zijn we ook op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.
De Buitenband kan niet zonder! 

Hopelijk zie ik u binnenkort, misschien al op de ALV van 7 april
in Den Haag. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn bij het
verschijnen van dit blad onderweg.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB,
voorzitter@vg-anwb.nl 

Nieuwe RCP-er in regio 65
Janny Bemelman-de Groot heeft haar werkzaamheden als Re-
gionaal Contactpersoon (RCP-er) beëindigd omdat zij inmiddels
ook veel tijd besteedt aan ander vrijwilligerswerk. 
Gelukkig zijn wij erin geslaagd een opvolgster voor Janny te vin-
den in de persoon van Carla Booden. 
Carla woont in Bussum en is per telefoon te bereiken op num-
mer 035-6914708; haar e-mailadres is cjbooden@ziggo.nl.
VG-leden in de regio 65 zijn inmiddels op de hoogte gebracht
van deze wijziging en zij weten nu dus waar ze terecht kunnen
met onverwachte gebeurtenissen in hun privésituatie. 
Uiteraard wensen wij Carla veel succes en vooral veel plezier in
haar nieuwe functie.

Randolf de Leeuw, coördinator Regiocontactpersonen     

V

U komt toch ook naar de 
Algemene Jaarvergadering op
vrijdag 7 april in het ANWB
Hoofdkantoor in Den Haag? 

- een team vrijwilligers kunnen leiden en enthousiasmeren en  
- de ANWB (nog steeds) een warm hart toedragen om zich te

melden bij onze voorzitter of bij mij. 
Mochten we in de tussentijd een nieuwe hoofdredacteur heb-
ben gevonden, dan is het toch prettig te weten wie deze functie
ook kan en wil vervullen. En dan hebben wij wat te kiezen én te
delen, want de Buitenband is een blad vóór en dóór de leden
van onze vereniging. 

Bert van der Snoek, waarnemend hoofdredacteur



niets, zoals sommige mensen denken. Maar toch, wat weg is
komt er niet zomaar bij.
De derde oorzaak is dat we langer leven en relatief goedkoop
pensioen hebben opgebouwd tot nu toe. Toen ik begon te wer-
ken, in 1980, overleden mannen gemiddeld op hun 77ste. Die
genoten dan dus 12 jaar van hun pensioen. Ik mag op mijn 68ste
met pensioen. Ik moet dan op mijn 80ste overlijden om 12 jaar
pensioen te hebben gehad. Als ik gemiddeld ben, dan word ik
85. Dat is 5 jaar langer, dus er moet dan bijna een derde meer
pensioengeld in kas zitten. Voor 17 jaar in plaats van voor 12 jaar.
Ik hoor tot de babyboomers die dan gemiddeld in 2046 overle-
den zullen zijn, volgens Kees. Maar tot die tijd moet er wel meer
geld zijn dan waarvoor tijdens een groot deel van mijn werk-
zame leven is gespaard. Jongeren sparen nu meer en ze hebben
te maken met steeds hogere AOW- en pensioenleeftijden. Toch
helpt dat niet helemaal voor het gezond maken van de pensi-
oenfondsen. Het aandeel van jongeren in de pensioenfondsen
zal blijven dalen. Ook na 2046 als de babyboomers, zoals ik, er
niet meer zijn.
Er zijn dus hele goede, rationele gronden om enigszins voorzich-
tig met de pensioenpot om te gaan in de huidige economische
omstandigheden. Rendementen van 6% zijn niet meer vanzelf-
sprekend. En als de economie toch weer sterk groeit, dan heb-
ben we allemaal geluk. 
Vooral voor gepensioneerden is dat voorzichtige beleid verve-
lend. Geen verhoging van je pensioen voel je in je portemonnee
als de prijzen stijgen. Helaas is het nu niet anders. Ik geef Kees
wel gelijk als hij vindt dat veel politici een te simpele oplossing
hebben voor een ingewikkelde kwestie. Het risico is dat de pro-
blemen daardoor groter worden. Tegen al te makkelijke of ris-
kante oplossingen strijden we, samen met andere fondsen. De
uitkomst zal niet zijn dat alle problemen als sneeuw voor de
zon verdwijnen. Maar hopelijk is de uitkomst wel iets waarvan
jong én oud zien dat het de lusten en lasten van een goed pensi-
oen redelijk verdeelt.

Henk van Drunen, directeur bestuursbureau Pensioenfonds ANWB

Spreuken
Ik ben 35 jaar wegenwacht geweest en nu gepensioneerd. Om
mijn collega’s af en toe een hart onder de riem te steken,

Beste Mensen

De feiten over pensioen
Kees de Jong ergerde zich in de vorige Buitenband aan het ge-
leuter van politici over het pensioenstelsel. Inderdaad, veel poli-
tici hebben nogal makkelijke oplossingen om de
pensioenproblemen op te lossen. Neem nou het idee van zelf
sparen voor je pensioen. Dat zou er toe leiden dat iedereen
daardoor meer betrokken raakt bij zijn pensioen. Onderzoek
laat zien dat je daar grote vraagtekens bij kunt zetten. Ander
onderzoek laat zien dat individueel pensioen leidt tot veel gro-
tere risico’s voor de hoogte van je pensioen. Pensioen blijft ge-
woon een moeilijke materie. Als je alles kunt overzien, dan kun
je kennelijk 60 tot 70 jaar van te voren alles zeker weten. Want
zolang duurt de periode van opbouw en uitbetalen van pensioe-
nen. 
Eerst even de feitelijke antwoorden op de vragen die Kees in de
vorige Buitenband stelde. Eind 2008 bezat het fonds 570 mil-
joen euro, de dekkingsgraad was 89,8%. Begin januari dit jaar
bezit het fonds 1300 miljoen en is de dekkingsgraad 94%. Over
die periode maakte het fonds gemiddeld 6% rendement per
jaar. Dat rendement is natuurlijk keurig, maar het helpt kenne-
lijk niet. Dat komt omdat de pensioenverplichtingen, wat we
moeten reserveren om pensioenen te betalen, veel sneller stij-
gen. Waardoor komt dat?
De oorzaak is allereerst de dalende rente. Hoe lager de rente,
hoe meer geld we verplicht in kas moeten hebben om de pensi-
oenen te kunnen betalen. Dat werkt zo: stel je moet over 20
jaar € 100, - euro betalen. Als de rente 4% is, moet je nu € 47,50
op je spaarrekening zetten. Je hebt maar liefst de helft meer
nodig als de rente 1,5% is: € 75,50!
Nu kun je natuurlijk zeggen dat op de lange termijn de rente
wel weer 4% procent wordt. Dat doet Henk Krol bijvoorbeeld.
De afgelopen negen jaar is de rente echter van 4% (op lange
staatsleningen) alleen maar gedaald tot het bedroevende ni-
veau van krap 1% dat we nu hebben. Dat komt niet alleen door-
dat de overheid stuurt, maar ook door de trage groei van de
economie.
De tweede oorzaak zijn de strengere regels. De overheid zegt
dat we niet zo snel de pensioenen meer mogen verhogen. Daar-
mee beschermen ze de pensioenen van jongeren. Als we nu te-
veel uitgeven dan is er voor hen straks minder. Niet helemaal

lezers

reageren
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Beste lezer,
In deze rubriek krijgt u, lezer, de gelegenheid om te reageren
op artikelen in de Buitenband. Ook kunt u hier kwijt wat voor
andere lezers van belang, interessant of gewoon leuk om te
lezen is. Schroom niet om ons te mailen! 
redacteur1-bb@vg-anwb.nl



Doorgaans wordt in Nederland jij gebruikt; dat is de vlotte en
gangbare praktijk en daarom gebruik ik in Nederland ook altijd
jij. Tenzij iemand mij verzoekt hem of haar met u aan te spreken.
Maar in de Vereniging van Gepensioneerden en in de Buiten-
band hebben we alleen contact met collega’s en zijn eventuele
niveau- of leeftijdsverschillen in de huidige tijd niet meer echt
aan de orde, lijkt mij. Bovendien, als iemand laat weten liever
met u te worden aangesproken, dan kunnen we dat verzoek
toch honoreren?  
Zoals Bert en vele anderen weten, wordt in mijn woonland
Duitsland en in het bijzonder Beieren altijd u (Sie) gebruikt in de
gesprekken, met dien verstande dat er kan worden afgesproken
jij (du) te zeggen. Dat is een klip en klare zaak en daarom hier
geen probleem.

Victoria Kerkvliet - de Kleijnen

Ik wil even reageren op de u of jij vraag. In mijn tijd leerde ik om
anderen met u aan te spreken. De ouders van mijn vrienden, je
chef en anderen sprak je met u aan. Maar de tijden zijn veran-
derd. Ik kan mij nog goed een vergadering herinneren met Wob
de Lange waarin hij tot de nieuwkomers in de vergadering zei:
‘Ik heet Wob’. En toen dacht ik meteen, wat nu als ik hem straks
op de gang tegenkom? Roep ik dan: ‘Hoi Wob, gaat het goed
met je?’ 
De normen en waarden vervagen een beetje. Ik zat laatst in
mijn huis in Frankrijk met onze Franse buren en vrienden. En
weetje wat die tegen ons zeiden? ‘Waarom vouvoyeert u ons?’
En wij maar denken dat die Fransen altijd netjes de u-vorm ge-
bruiken! Maar nu moeten wij ze tutoyeren. Zo zie je maar, de
wereld verandert. Ik stel voor dat we het beste ju kunnen zeg-
gen, zoals Bert in het zomernummer voorstelde. Tja, wat heb-
ben de Engelsen het toch makkelijk hé… 

Wouter Hoornweg

Huisarts Anonymus treft geen blaam
Sorry, maat ik moet wel reageren op de brief van Wouter
Hoornweg in de vorige Buitenband, waarin hij zich afvroeg wat
voor huisarts ik heb. Dit naar aanleiding van mijn ingezonden
brief in het herfstnummer van vorig jaar, waarin ik schreef dat
zout net zo slecht voor de gezondheid is als suiker. Want zout
doet de bloeddruk stijgen. Ik schreef dat ik met een bloeddruk-
meter thuis had geconstateerd dat mijn bloeddruk erg hoog
was en naar de huisarts ging die ook constateerde dat mijn
bloeddruk extreem hoog was en medicijnen voorschreef.  Vol-
gens Wouter had mijn arts dat veel eerder moeten constateren.
Maar hoe kan een arts dat doen als je er bijna nooit komt? Heel
incidenteel bezoek ik de huisarts; om mijn oren uit te laten spui-
ten of voor een PHPD (pijntje hier, pijntje daar). Kortom: mijn
huistarts treft geen blaam. Wel denk ik dat dit voorval een
waarschuwing kan zijn voor menig oudere: zout en suiker kun-
nen gemene sluipmoordenaars zijn. Wouter schreef hier heel in-
teressante dingen over. Daarom ben ik achteraf blij dat ik bij
toeval zelf mijn bloeddruk ben gaan meten en best een beetje
schrok van de gevonden waarden. 

stuurde ik soms een sms via de Nokia die we de laatste jaren
hadden, een spreuk voor een beetje afleiding. Er zijn er bij waar
u niets mee kunt, maar enkele misschien wel als ‘wijsheid van
het seizoen’. 

Kees de Korte, oud wegenwacht

De redactie heeft enkele ‘wijsheden’ van Kees de Korte geselec-
teerd: 
‘Een zeer tevreden klant geeft slechts zelden een lege hand’. 
Oude Jiddische wijsheid.
‘Een wegenwacht die niet steelt of wat erft, kan straks blijven
schroeven tot ie sterft’. Oude notariële wijsheid.
‘Raak je door je werk gestrest en in de war, zoek dan zo snel mo-
gelijk een plekje aan de bar’. Oude Ierse wijsheid.
‘Na een dienst vol gezeur, gezanik en geklaag, zuip ik me thuis een
stuk in m’n kraag’. Zeldzaam voorkomende menselijke reactie.
‘Steeds meer jongeren hebben meer beltegoed dan hersens’.
Oude communicatiewijsheid. 
‘Waarom studeren?Hoe meer ik studeer, hoe meer ik weet. Hoe
meer ik weet, hoe meer ik vergeet. Hoe meer ik vergeet, des te
minder ik weet. Dus waarom studeren’? Oude Oost Klapper-
Javaanse wijsheid.
‘Bizarre overeenkomst tussen ouder wordende mens en een
stoommachine: ze komen steeds trager opgang en beginnen
tot overmaat van ramp nog overal te lekken ook’! Oude Engelse
machinisten wijsheid.

Beter laat dan nooit 
Ik reageer alsnog even op de hoofdredactionele stukjes in de vo-
rige Buitenbanden. Bang ben ik niet. Verlegen sowieso niet. In-
dien wel, dan had ik destijds een andere functie gehad!
Aan interesse ontbreekt het mij ook niet. Ik had gewoonweg de
oproep van Bert over het hoofd gezien. Dit terwijl ik toch alle
edities van de Buitenband met plezier lees. Echt wel!
Over de oproep van het Pensioenfonds, dat mensen zocht die
geen verstand hebben van pensioen: ik weet er nog wel iets van,
maar ben natuurlijk geen deskundige. Ik wil mij wel aanmelden,
als het niet te laat is. Ik zou dan echter wel iets meer willen
weten omtrent de inhoud.
Ik tutoyeer Bert, zoals je ziet. Dat deden we destijds ook. Dus nu
mag/kan het zéker!
Wat betreft het reageren op verhalen: het komt er vaak niet
van. Mogelijk dat ik nog wel een keer met een ‘onvergetelijk’
(leuk) verhaal kom. Maar… je kunt natuurlijk niet alles vertellen! 
Puntje van kritiek mijnerzijds aan Berts adres: ik ben hem nog
nooit tegengekomen op onze jaarlijkse uitjes. Terwijl ik er toch
wel de nodige heb bezocht! 

Ton Meijer, voorheen accountmanager (advertentiewerver) ANWB
Media 

Jij of U? 
Een goed onderwerp! Daar wordt een mens toch dol van in Ne-
derland? Het is eenvoudig niet duidelijk, er is of wordt hierover
niks afgesproken en dát is het probleem.

buitenband - voorjaar 5
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Ik heb mijn lesje geleerd. Ik zit voor altijd vast aan pillen, maar
controleer nu toch zelf regelmatig of mijn bloeddruk een beetje
normale waarden heeft. En als ik de huisarts bezoek voor een
ander kwaaltje, zal ik vragen om zij het ook even wil checken.
Hoe ouder. hoe wijzer… 
Anonymus    

De dames horen er ook bij
Het grootste deel van mijn arbeidzame leven bij de ANWB was
ik werkzaam bij de Wegenwacht. Al vrij snel na mijn indiensttre-
ding kwamen mijn vrouw en enkele vrouwen van mijn collega’s
op het idee om een koffiekransje op te richten. Eind jaren ‘70
ontstond een zeer hechte groep vrouwen die zich ‘De Koffie-
klets’ noemde. 
Riet Seebregts, Netty Vink, Resi v.d. Beemt, Jeanne Schouw,
Kitty Derks en Ilonka Ponsen komen elke maand op toerbeurt
bij elkaar om bij te kletsen. Bij elke samenkomst wordt er geld
ingebracht en als er voldoende geld in het spaarpotje zit wordt
er een leuk uitje geregeld, meestal in Nederland of België. Ook
wij, de  mannen van deze dames, vinden het  uitzonderlijk dat
dit al zoveel jaren stand houdt. Toen de dames het lumineuze
idee kregen om elke vijf jaar een lustrum te vieren en dan eens
iets verder weg te gaan, zochten ze sponsoren, die ze vonden in
… de mannen! 

De lustrumvieringen met de mannen erbij waren altijd een
feestweek, want ook wij, oud-collega’s van de Wegenwacht,
kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. We zijn met de
hele groep naar Parijs, Praag, het Zwarte Woud, Brussel, Berlijn
en Lissabon geweest. 
De Koffieklets bestaat bijna veertig jaar. Bij  de meeste vrouwen
zijn hier en daar wel een rimpeltje en een paar grijze haren rijker,
maar zij komen nog steeds met veel plezier bij elkaar. Wij man-
nen denken dat dit, als we het mogen beleven, doorgaat tot in
het rollatortijdperk. Ik vond het in ieder geval een bijzonder ver-
haal dat het vermelden waard is.  

Rien Schouw

Mooi verhaal
Hartelijke dank voor het mooie verhaal over ons en mijn pronk-
stukken (miniaturen van wegenwachtvoertuigen) in het vorige
nummer. We hebben hier in het Brabantse al veel leuke reacties
gekregen. 

Martien en Riet Naus

column
ingen van de DagD

De motorkap van je brein

Als je vroeger ging solliciteren, trok je je mooiste pak met strop-
das aan, je ging naar de kapper en je gaf je tanden een extra
poetsbeurt. Voor zover je diploma’s en getuigschriften had, nam
je die in een envelopje mee en dat was het...
Mijn eerste bezoek aan het hoofdkantoor van de ANWB in de
Haagse Parkstraat staat mij nog levendig voor de geest. Er werd
een kampeertechnisch medewerker gevraagd om voorlichting te
geven, proefkampen te organiseren en in de Kampeerkampioen
te schrijven. Zo’n baan leek mij een permanente vakantie, zéker
vanachter mijn saaie bureau bij een nóg saaier verzekeringskan-
toor waar de tijd kroop als een invalide slak. 
Bij de ANWB stonden twee heren - ook in pak met stropdas - op
mij te wachten voor dit sollicitatiegesprek. De één nam mij een
soort examen af over mijn kampeerervaring en kennis daarover.
De ander vertelde smakelijk hoe hij carrière had gemaakt bij de
Bond: begonnen bij de Paddenstoelendienst en nu Hoofd Perso-
neelszaken. Wat de ANWB met oesterzwammen en eekhoorn-
tjesbrood van doen had, snapte ik niet meteen. Pas veel later
kwam ik erachter, dat het over de afdeling Wegwijzers ging. Maar
één ding werd me duidelijk: bij de ANWB kon je hogerop komen.
Ik zag het helemaal zitten en de beide heren blijkbaar óók, zo
bleek uit de brief die een week later in de bus viel.
Dát gaat vandaag wel een beetje anders ! Wil je van baan veran-
deren, dan moet je om te beginnen de digitale snelweg op. En
niet al te bescheiden! Neem een voorbeeld aan Donald Trump en
twitter er maar een end op los. En natuurlijk ben je met je moti-
vatievideo prominent aanwezig op Facebook en Linkedin. Gaat
dat niet lukken of ben je bang dat je performance onder de maat
zal zijn? Láát het dan doen; er zijn tal van ZZP-ers, die hiermee
een goede boterham verdienen. Dat geldt trouwens ook voor je
professionele CV met toegesneden foto. Zet ze aan het werk, ze
zijn er voor!
Verzamel visitekaartjes van potentiële kruiwagens, bezoek bij-
eenkomsten en solliciteer dagelijks via de mail op alle mogelijke
banen die je wat lijken. Dit laatste overigens in de wetenschap,
dat er nu geen mijnheer van de paddenstoelendienst het perso-
neel aanneemt. De mannen en vrouwen bij Human Resources
hebben ervoor doorgeleerd. Zij vullen hun dagen grotendeels met
het deleten van sollicitatiemails die daar ongevraagd binnenko-
men. Maar je weet het nooit. Misschien zien ze wat in je en word
je uitgenodigd voor een test om je IQ, je EQ en allerlei noodzake-
lijke vaardigheden te meten.
Het allernieuwste daarbij is de Breintest, een uitvinding van een
bedrijf dat zich BrainFirst noemt. Het is een databank die er feil-
loos voor zorgt dat de juiste man op de juiste plaats terechtkomt.
‘Deze nieuwe test doet de hele motorkap van je brein open en
toont je hersenactiviteiten onder alle omstandigheden’ - zo ronkt
BrainFirst in de Wakkere Krant.
Heb ík toen even geluk gehad met die mijnheer van de Padden-
stoelendienst.                       Joop Karsemeijer - johkars37@gmail.com
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grip in Den Haag. Hierop werd niet vaak getrakteerd, want dit
gebak is pittig in prijs. Ik besloot bij wijze van verrassing de hele
afdeling, in totaal eenentwintig personen, te trakteren op
gebak. Ik belde zelf naar de bakkerij en vroeg of het mogelijk
was binnen een uurtje eenentwintig hazelnoottaartjes te bezor-
gen in de Rotonde. Dat was geen probleem, zei de dame van
Kelder.
Driekwartier later werd onze secretaresse Lidy, die van niets
wist, gebeld door de baliemedewerkster uit de Rotonde, die ver-
baasd meldde dat er een bezorger van Kelder in de Rotonde
stond met een steekwagen waarop eenentwintig grote hazel-
noottaarten stonden en of dit de bedoeling was. Lidy ging na-
vragen wie dat besteld had en toen bleek dat ik, nieuwkomer op
de afdeling, dat had gedaan, stond mijn kamer even later vol

met collega’s die mij vroegen
wat de bedoeling van die een-
entwintig taarten was. Ik ant-
woordde laconiek dat me dat

lekker
leek voor
iedereen
en meer
niet. 

Een lachsalvo brak los, het koffieapparaat werd onmiddellijk
gereinigd en opgestart, al het benodigde gerei werd voor de dag
gehaald, er werd koffie gedronken en gesnoept, de stemming
werd vrolijk en de vergadering begon een half uur later.

Kortom: alle begin is moeilijk. Gebakjes in plaats van taartjes
bestellen ook! Lidy verordenende met klem dat dit soort hande-
lingen door het secretariaat behoorde te worden uitgevoerd. 
En als de sfeer weer eens onder het nulpunt was gezakt, wer-
den de gevleugelde woorden gesproken: ‘Zullen we aan Victoria
vragen taartjes te bestellen? Dan komt het wel weer goed hier’.

Victoria de Kleijnen

Naschrift redactie: 
Vraag is natuurlijk wie die dure taarten uiteindelijk heeft be-
taald. Victoria:‘Natuurlijk rekende ik in de Rotonde die taarten
af. Contant ja, plus fooi! Trouwens: voordat ik bij de ANWB
kwam werken, was ik als kleine zelfstandige aan het werk ge-
weest. Ik was dus niet gewend om betalingen van mijn hande-
len door anderen te laten betalen.’ 

Een leermoment door een blunder. Zo introduceerde Victoria
de Kleinen haar spontane inzending voor deze rubriek. 
Een blunder, ja, maar wel een erg zoete blunder…

Op een maandagmorgen kwam ik ‘mijn’ afdeling Belangenbe-
hartiging op het hoofdkantoor in Den Haag binnen. In die tijd
werd er door ons altijd zelf koffie gezet met ons eigen koffiezet-
apparaat. Dat was wel tegen de regels, maar regels zijn er nu
eenmaal om overtreden te worden, zeker door de ‘beïnvloeders’
van deze afdeling. Dat wakker-worden-moment was meestal
heel gezellig en goed voor de onderlinge communicatie. Je
hoorde namelijk dingen die je anders nooit zou hebben gehoord
en dat was meestal erg verhelderend. 

Regel was dat de
eerst aanwezige
koffie moest zet-
ten en degene die
het laatst binnenkwam de boel moest opruimen. Dat ging altijd
goed, tot op een gegeven moment…
Op die bewuste maandagmorgen pruttelde het koffiezetappa-
raat niet. Dat was uitermate vreemd. Ernstiger nog: de vuile
kopjes van de vrijdagmiddag ervoor stonden er ook nog. De
oude koffieprut zat nog in het filter en de tafel lag vol met kof-
fievlekken. 
De stemming was om te snijden.
Wat er die vrijdag precies was voorgevallen en waarom het op
deze maandagochtend nog steeds mis was, wist ik niet (en
weet het nu nog steeds niet!). Ik was nog niet zo lang bij de
Bond in dienst, dus ik durfde niks te vragen, laat staan mij
ermee te bemoeien. Ik ging naar mijn kamer en wachtte af wat
er zou gebeuren. Maar er trad geen verbetering op; sterker, er
werden verhitte discussies op de gang gevoerd en de snijdende
sfeer bleef.
Ik heb een vreselijke hekel aan zulke momenten, die meestal
ook nog escaleren zonder dat iemand dat wil en iedereen er
later spijt van heeft. Ik probeer dan vaak door ironisch sarcas-
tisch relativeren de sfeer te verbeteren. Zoals gewoonlijk was er
op deze maandagochtend een afdelingsoverleg en ik zag de bui
voor die vergadering al hangen. Want in zo’n overleg komt
doorgaans wel een onenigheid over het werk ter sprake en in
zo’n gespannen sfeer verwachtte ik niet veel goeds van het ver-
loop hiervan. Ik dacht daarom maar weer eens aan Tom Poes
die altijd een list moet bedenken en bedacht me dat bij de
meeste mensen de liefde door de maag gaat en dat suiker zoet
smaakt. Ik wist inmiddels dat iedereen op de afdeling dol was
op de beroemde hazelnootgebakjes van Maison Kelder, een be-

Ook een onvergetelijke herinnering in uw ANWB-tijd? 
Mail dan aan hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Onvergetelijke
herinnering
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en komt niet terug
ij vertrok... naar Zwitserland

Wie vertrok?

Pim Janse. Eigenlijk had dit verhaal ‘Hij vertrok naar Frankrijk,
Italië, Spanje en ten slotte naar Zwitserland”  moeten heten,
want we ‘spreken’, per mail, met een echte globetrotter. Pim is
onlangs 75 jaar geworden, is in Den Haag geboren maar heeft
vanaf 1946 tot zijn vertrek naar Zwitserland in 1985 op Scheve-
ningen gewoond, op de Haringkade om precies te zijn. (Pim: ‘Ha-
genaars of Hagenezen wonen niet ‘in’ Scheveningen en niet ‘in’
de Haringkade maar er’op’; dat is nu eenmaal zo’).
Weg willen zat er vroeg in bij Pim. Al op zijn vijfde liep hij een
paar keer van huis. De eerste keer werd hij al na vijf minuten op-
gehaald door zijn broer, die hem achterop de fiets weer thuis-
bracht. Bij de tweede weglooppoging gaf zijn moeder zijn
kanarie met kooi mee. Pim: ‘Als om zeven uur ‘s avonds een klein
ventje met een vogelkooi op straat loopt, kun je je voorstellen
dat je dan niet ver komt. Dus ik weer achterop de fiets van mijn
broer naar huis, met kooi en kanarie. Daarna ben ik maar niet
meer weggelopen…’

Oud-Alarmcentralemedewerker en oud-hoofd steunpunt Men-
drisio Pim Janse is getrouwd met de vier jaar jongere Elly Groe-
nendijk. Ze hebben één zoon (Jasper) en één dochter (José). Die
zijn alle twee getrouwd met mensen uit de regio, zodat, als de
familie bij elkaar is, de voertaal Italiaans is. Jasper en José heb-
ben voor vier kleinkinderen gezorgd. Zelf hebben Pim en Elly
twee dwergteckels: Jip en Janneke. 
Pim: ‘Voordat onze kinderen geboren waren, hadden wij ook twee
dwergteckels, Japse en Jopse. Oud-collega’s van de Alarmcentrale
zullen zich deze namen wel herinneren. Tussen Japse & Jopse en Jip
& Janneke hebben wij nog een teckeldame gehad: Lady. En na Lady
hadden wij ook twee teckels, Beavis en Butthead. Het zal wel een
ziekte zijn, die teckeltic van ons…’

Behalve een teckeltic heeft Pim ook een autotic. Of liever een klas-
sieke-autotic. Hij bezit er twee: een Fiat 500 uit 1971 en een Lancia
Fulvia 1.3 S Coupé  van 1972. Vooral de Fiat vindt Pim een heerlijk kar-
retje, hoewel je wel moet kunnen double-clutchen en dat kan hij. 
Vakantie vieren met de camper doen Pim en Elly ook graag. Italië ligt
om de hoek, dus daar zitten ze zo. Pim: ‘Ook Zuid Frankrijk is redelijk
dichtbij en als je dan ‘effe’ doorrijdt, zit je ook zo in Spanje. Maar dat
doen we niet in het hoogseizoen, want dan is het oppassen gebla-
zen. We zitten soms in een vrij strak oppasprogramma voor de
kleinkinderen. De schoolvakanties duren hier twee maanden en als
beide ouders werken, zijn er heel wat oppasuurtjes in te vullen. Maar
omdat we in het hoogseizoen toch niet weggaan met de camper,
past het goed in ons schema.’

In 1958, Pim zat toen nog op de HBS, hadden zijn ouders plannen
om te emigreren naar Zuid Afrika. Dat ging niet door en of dát
van invloed is geweest op Pim’s ‘12 ambachten, 13 ongelukken’-
periode die daarna aanbrak, vraagt hij zichzelf ook wel eens af.
Die periode begon bij de administratie bij een verzekeringsmaat-
schappij; daarna moest hij in militaire dienst waar hij leerde rij-
den op de Dikke Daf, de YA 328. Die Daf had een niet
gesynchroniseerde vijfversnellingsbak, zodat hij moest leren
dubbel-clutchen. Die vaardigheid kwam hem later goed van pas
in zijn Fiatje 500 uit 1971. 

Tijdens zijn diensttijd heeft Pim ook nog twee maanden een
soort van vakantie gevierd in La Courtine in Frankrijk, waar hij ty-
pist-chauffeur was op het bureau van de MTO (Motor Transport
Officier). Uiteindelijk zwaaide hij af als ongeoefend soldaat
derde klasse, maar wel met een militair rijbewijs voor de Dikke
Daf op zak. Maar daar had hij niet veel aan, want dat rijbewijs
kon in de burgermaatschappij niet kon worden overgezet naar
een vrachtwagenrijbewijs. 

H
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te wachten. Ik ben daar vier dagen gebleven en heb met Fred
van Beers van het steunpunt allerlei ziekenhuizen afgereden op
zoek naar Nederlandse patiënten. Het was een bijzondere erva-
ring voor de Alarmcentrale én voor mij. Én voor de ANWB,
want in dat jaar, 1978 is er nog nooit zo’n aanwas van nieuwe
leden geweest…’
Pim heeft diverse functies bekleed op de Alarmcentrale in Den
Haag, maar in 1985 kwam de functie vrij van hoofd steunpunt 
Mendrisio in Zwitserland. Om een lang verhaal iets korter te hou-
den: op 1 januari 1986 werd Pim benoemd tot hoofd steunpunt
Mendrisio. In 1998 werd dit steunpunt gesloten en verhuisde het
naar Milaan, in Italië. Een politiek besluit noemt Pim dit en hij archi-
veerde het in het mapje ‘historische vergissingen’. 
Op 1 januari 2002 kon Pim gebruikmaken van de VUT en die
kans greep hij met beide handen aan. In 2007 ging hij uiteinde-
lijk met pensioen.

Waarom niet terug? 
Pim en Elly wonen nu in Besazio, een plaatsje met ongeveer 600
inwoners in het kanton Ticino/Tessin, het enige Italiaansspre-
kende kanton in Zwitserland. Besazio ligt ten zuiden van de
Alpen en kan zich dus verheugen op de nodige zonuren. Pim:
‘Het plaatsje ligt in de omgeving van het steunpunt Mendrisio. 

Die omgeving kenden we al, want we hebben een paar keer op
de paarden, honden en de kat gepast van mijn voorganger Joop
Hamers, die in november vorig jaar helaas is overleden. Wij von-
den en vinden het nog steeds een prachtige omgeving, 17 km
van Lugano, 10 km van Chiasso, de grens met Italië. 
Como ligt 20 km van ons vandaan, Milaan 56 km. Onze kinde-
ren en kleinkinderen wonen in de buurt, het is hier heel prettig
en Italië is vlakbij, dus we hebben geen enkele behoefte om
terug te keren naar Nederland. Wij komen elk jaar wel met ple-
zier een keertje terug; de laatste jaren doen we dat met onze
camper. Er is altijd wel een reden om die kant op te gaan, wij
hebben er nog familie en veel vrienden die gelukkig ook regel-
matig bij ons langs komen.’

Bert van der Snoek
redacteur1-bb@vg-anwb.nl 

Dit is het laatste verhaal in de serie Hij/Zij vertrok, want er
dienen zich geen vertrekkers meer aan om deze serie voort te
zetten. We danken alle vertrekkers die de afgelopen twee
jaar in de Buitenband spontaan hun boeiende verhalen heb-
ben verteld. 

Na de militaire dienst beleefde Pim zijn eerste echte buiten-
landse avontuur: sleuven graven in een bungalowpark in Italië.
Maar al gauw kwam hij tot de conclusie dat dat werk niet goed
bij hem paste en kwam spoorslags terug naar Nederland. Toen
dacht hij dat de horeca wel iets voor hem zou zijn en werd re-
ceptionist annex nachtportier bij het eerste motel in Nederland,
motel Hoornwijck in Rijswijk. Maar ook dat duurde niet lang en
na een tijdje Austins verkopen in de Parkstraat in Den Haag
(Pim:‘Leuke baan, altijd een nieuwe auto, maar ook dat went’)
besloot hij in 1966 om naar Parijs te gaan, waar hij ruim ander-
half jaar heeft gewerkt in Hotel Continental (nu Intercontinen-
tal). Na dit Franse avontuur lokte het volgende land, Spanje,
waar hij ook ruim anderhalf jaar heeft gewerkt, onder andere in
een bungalowpark bij Tarragona. 
Kunt u het nog volgen? Hopelijk wel, want we zijn er nog niet.
Begin 1969 kwam Pim weer terug in Nederland en solliciteerde
met succes naar een baan bij de ANWB: baliemedewerker in het
bijkantoor in Schiedam. Hij kreeg een prima opleiding van de le-
gendarische mejuffrouw Jansen, maar de tijd was te kort om
een ervaren balie-informant te worden. Wel kreeg hij de devie-
zenkas en benzinebonnen in beheer en werkte met het bekende
‘molentje’ als rekenmachine. 
In die tijd was er een door de heer Bruinhout, chef Mobiele Kan-
toren, afgedwongen afspraak dat elke mannelijke ‘informatrice’
eerst de baan van chauffeur Mobiel Kantoor aangeboden
moest worden. Pim: ‘Ik dus een chauffeurstest gedaan in
Utrecht. Die test verliep goed, maar ik ging uiteindelijk toch
naar Schiedam. Dus reed ik elke ochtend vanuit Scheveningen
over de Van Alkemadelaan langs het hoofdkantoor van de
ANWB, dat ik altijd netjes groette, via de A13 naar Schiedam.’
Begin 1970 besloot de directie dat er een ANWB-steunpunt
moest komen bij Lyon in Frankrijk. Het vaste personeel was al
aangenomen, maar er was nog behoefte aan ervaren zomer-
krachten die Frans spraken. Met zijn ervaring opgedaan in Parijs
rook Pim een kans, hoewel hij het jammer vond dat hij niet
meer beschikbaar was voor kantoor Schiedam. Echter, tijdens
de onderhandelingen met onder anderen de heer Plaisier kwam
ook het steunpunt Barcelona ter sprake, waar eveneens zome-
rassistentie nodig was. Toen de heer Plaisier hem vroeg of hij
eventueel naar Barcelona wilde, was zijn keus snel gemaakt. Na
een snelcursus op de Alarmcentrale vertrok hij voor een lange
zomer naar Barcelona, waar hij na een ‘overwintering’ op de
Alarmcentrale in Den Haag begin 1971 voor een nieuw seizoen
weer terugkeerde. 
Pim wil graag een anekdote kwijt over steunpunt Barcelona.
Aanleiding was de ramp veroorzaakt door een Spaanse gast-
ankwagen bij een camping in Los Alfaques, Spanje. 
‘Op 11 juli 1978 om 19 uur zat ik thuis met de kinderen naar Se-
samstraat te kijken toen ik over de ramp hoorde. Alle Alc-ers
kwamen meteen naar de Alarmcentrale in Den Haag. Daar
werd het plan gesmeed om met een speciaal gecharterd vlieg-
tuig met medewerkers van het Brandwondencentrum Bever-
wijk en de Alarmcentrale van de ANWB af te reizen naar
Barcelona. 
Grote organisator was onze chef Staf Beems. De directeuren
Barkhof en Engelen waren snel akkoord met deze actie. In het
toestel zaten onder anderen de directeur van het Brandwon-
dencentrum Beverwijk, dr. Hermans, dr. Van Hertum, verpleeg-
kundige Heijnis, allen van Beverwijk, transportadviesarts dr.
Hans Waldeck van het RK ziekenhuis in Den Haag, hulpverlener
van de Alc Harry van Leeuwen en mijn persoontje, want ik sprak
Spaans. Het vliegtuig kwam tegen middernacht aan in Barce-
lona. Daar stonden de medewerkers van het steunpunt ons op



Voorjaarstijd is tijd 
voor kaas

Dat Nederland is uitgegroeid tot één van
de grootste kaasproducenten van Europa
is bekend. ‘We’ produceren ruim 674.000
ton kilo per jaar en exporteren naar 130
landen, waarvan Duitsland het belangrijk-
ste afzetgebied is. (Duitsland zelf is overi-
gens de grootste kaasproducent van
Europa met een productie van ongeveer
1,85 miljoen ton per jaar.)
Al in de prehistorie werd in Nederland
kaas gemaakt. De provincies Noord- en
Zuid-Holland en Friesland waren vanwege
hun natte bodem het meest geschikt voor
melkveehouderij. 
Tot aan de negentiende eeuw werd kaas
op de boerderij gemaakt. De boeren speci-
aliseerden zich in zuivelbereiding, zodat zij
ook aan de bevolking in steden konden le-
veren.
Nederland heeft een reputatie als kaas-
land. Sinds 1913 is er een kwaliteitskeur-
merk voor de Hollandse kaas, waarbij
vooral werd gelet op het juiste vetgehalte
van de kazen. 

Soorten kaas

Goudse kaas: Nederlands bekendste en
belangrijkste kaassoort. Rond en plat van
vorm. Een Goudse kaas weegt ongeveer 12
kilo.
Edammer kaas: Het bekende bolvormige
kaasje. Gewicht 1,7 kilo. Buiten Nederland
is dit kaasje bekend door zijn rode wikkel.
Leidse kaas: Komijnekaas, ook wel ‘pitjes-
kaas’ genoemd door de toegevoegde ko-
mijnzaadjes.
Hollandse gatenkaas: Platronde kaas met
bolle bovenkant, meestal het merk Maas-
lander of Leerdammer. De gaten worden
veroorzaakt door een bacterie in de kaas.
Friese nagelkaas: Stevig geperste kaas, ge-

maakt van magere melk met toevoeging
van komijn en kruidnagel.
Kruidenkaas: Kaas met niet-traditionele
kruiden als mosterd, ui, peterselie, bies-
look, brandnetel of peper.
Geiten- en schapenkaas: Pittige kaas van
geiten- of schapenmelk. Wit van kleur.
Rookkaas: Vaak in de vorm van een lange
worst met een bruine korst. Tegenwoordig
met toevoeging van rookaroma’s maar in
vroeger tijden echt gerookt.
Smeerkaas: Een smeerbare kaassoort door
toevoeging van botervet. In diverse varia-
ties en smaken verkrijgbaar. Het gesmol-
ten product wordt verhit en is daarna lang
houdbaar.
Graskaas: In de tijd dat alle kaas nog op
boerderijen werd gemaakt, zat er een dui-
delijk kwaliteitsverschil tussen de zomer-
en winterperiode. ’s Winters sprak men
van ‘hooikaas’, de koeien aten geen vers
gras en de melk en kaas waren minder lek-
ker. De kaasliefhebbers keken dan ook al-
tijd uit naar de lente, wanneer de koeien
weer graasden op het nieuwe lentegras.
Zodra de eerste verse melk van de koeien
kwam, werd er kaas van gemaakt. Na vier

weken rijpen, was de voorjaars- of gras-
kaas klaar voor consumptie. De kwaliteit
van kaas is tegenwoordig het hele jaar
bijna gelijk, maar de smaak van graskaas
blijft te proeven; bijzonder fris, mild en
mals. Op de Alkmaarse kaasmarkt wordt
de komst van de eerste graskaas gevierd
op ‘Graskaasdag’. Dit is altijd begin juni en
gaat gepaard met veel activiteiten en op-
tredens op de markt. 
Harde en zachte kaas: De meeste Neder-
landse kaassoorten vallen in de categorie
‘harde kaas’ of ‘snijdbare kaas’. Dit heeft te
maken met het watergehalte in de kaas
en de rijpingsduur. Harde kaas, bijvoor-
beeld Emmenthaler uit Zwitserland en
Parmezaanse kaas uit Italië, is nauwelijks
te snijden en bestaat voor maximaal 56%
uit water door het lange rijpingsproces.
Gouda en Edammer zijn ‘snijdbare kazen’
die voor zo’n 54 tot 63% uit water be-
staan. Zachte kazen zijn kort gerijpt en
romig. Ze bestaan voor meer dan 67% uit
water. Bekende zachte kazen zijn Camem-
bert en Brie.

Van jong tot overjarig

Jong: vier weken gerijpt
Jong belegen: acht weken gerijpt
Belegen: vier maanden gerijpt
Extra belegen: zeven maanden gerijpt
Oud: tien maanden gerijpt
Overjarig: één jaar of langer gerijpt
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niet alleen een Hanzestad maar ook een
vesting in de oorlog tegen de West-Frie-
zen. In de 16e eeuw begon Alkmaar haar
huidige historische vorm te krijgen, met
hofjes, grachten, cafés en winkels. Mo-
menteel heeft Alkmaar nog acht hofjes,
waarvan de meeste nog worden be-
woond. Het oudste hofje is het Huis van
Zessen, dat in 1510 werd gebouwd. Hier
konden vijf eeuwen lang oude mannen
hun laatste dagen doorbrengen. 
Een rondgang door Alkmaar is niet com-
pleet zonder een bezoek aan één van de
kerken. Alle dertien kerken zijn namelijk
bezienswaardigheden. Alkmaar is ook 13
molens rijk, waarvan er vijf in de stad zelf
staan. Het zijn rijksmonumenten die een
stukje geschiedenis van de stad laten zien.
Eén ervan staat in het centrum en dat is
de Molen van Piet. Eigenlijk heet deze
graanmolen de Molen van Groot, maar hij
wordt al jaren gebruikt door de familie

Op naar Alkmaar!
Waar kun je beter kennis maken met kaas
dan in dé kaasstad van Nederland, Alk-
maar? 
Eén  van de oudste tradities van ons land is
de Alkmaarse kaasmarkt voor de Waag.
Van april tot september vindt deze markt
op elke vrijdagochtend plaats. Hij begint
om 10 uur; dan brengen de kaasdragers de
kazen naar het plein en begint het onder-
handelen, dat traditioneel gebeurt met
handje-klap. Om 12.30 uur is de markt af-
gelopen en kunt u nog een hele middag
(en avond) de stad in. En ook dat is de
moeite waard.  
Alkmaar bestaat uit een historisch cen-
trum met in totaal 399 rijksmonumenten
en 700 gemeentelijke monumenten. Op 11
juni 1254 kreeg Alkmaar haar stadsrechten
van Willem II van Holland. De stad was
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Excursie naar kaasstad 
Alkmaar

En, een beetje enthousiast geworden?
Dan hebben we goed nieuws voor u,
want op dinsdag 20 juni organiseren
we een excursie naar Alkmaar.
Hoe het programma eruitziet, leest u
in de uitnodigingsbrief die u binnen-
kort ontvangt of op de website 
vg-anwb.nl.
Natuurlijk maakt een lunch deel uit
van het programma en er zullen dan
broodjes kaas op tafel liggen. 
Jong, belegen of oud, dat is helmaal
aan u!

Piet, vandaar de naamsverandering. Van-
daag de dag is er een souvenirwinkeltje in
gevestigd en worden er rondleidingen ge-
geven. 
Liefhebbers van winkelen kunnen ook hun
hart ophalen in Alkmaar. De stad is name-
lijk uitgeroepen tot tweede winkelstad
van Nederland vanwege de verscheiden-
heid aan winkels. Elke donderdagavond is
het koopavond en op dinsdag, woensdag
en zaterdag is er een weekmarkt.  
Kortom: er is genoeg te beleven in Alk-
maar. 
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Orgelmuziek in uitvoering 
Kees van der Meij ging al op zijn 58ste vanwege een reorgani-
satie bij Bewegwijzering met ‘pensioen’, zodat hij nu meer tijd
heeft voor de zorg voor zijn zoon, zijn hobby’s én voor vrijwilli-
gerswerk voor de Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse
kerk in Den Haag. 

Kees van der Meij (69) is al 46 jaar getrouwd met Francien. Ze
hebben twee dochters, één zoon en sinds kort één kleinzoon.
Vooral de meervoudig gehandicapte zoon baart Kees en Fran-
cien veel zorg. Anderhalve dag in de week hebben ze hem in
huis en de rest van de week verblijft hij in een zorginstelling in
Kijkduin, niet ver van waar Kees en Francien wonen, in een villa-
parkje op de rand van Den Haag, dichtbij strand, duinen, parken
en bos. 
Kees is in 1968 bij de ANWB begonnen op de tekenkamer in
Voorschoten. Daarvoor heeft hij anderhalf jaar bij Rijkswater-
staat gewerkt en daar de cursus Landmeetkundig Tekenen ge-
volgd. Omdat hij toch wat meer wilde, is hij naar de avond-HTS
gegaan en heeft daar de studie Weg- en Waterbouwkunde met
succes afgerond. Niet lang daarna (rond 1976) werd Kees door
de chef Bewegwijzering, de heer Versteeg, uitgenodigd om Sys-
teemontwikkelaar te worden bij Bewegwijzering. Tot zijn ver-
trek in 2006 is hij als ‘Ontwerpspecialist’ bij Bewegwijzering
blijven werken. Hij stond daar aan de wieg van menig bewegwij-
zeringsysteem voor het rijk, provincies en gemeenten en van de
richtlijnen waaraan de systemen moeten voldoen. Eén van de
prettige kanten van zijn werk bij Bewegwijzering vindt Kees dat
hij heel zelfstandig tewerk mocht en kon gaan en zich vooral
met het ontwerpen van de lay-out van de bewegwijzering en
het opstellen van de Interne Instructies bezig kon houden. De
leiding en het vergaderen liet hij graag over aan zijn chef en col-
lega’s, zoals Joop van der Spek en Pim Seiler. Ook leuk onderdeel
van zijn functie vond Kees met projectleiders het land in gaan
om hen bij te staan in de contacten met opdrachtgevers. 
Nadat hem in 2006 vanwege een reorganisatie werd gevraagd
of  hij na het volgen van een cursus nog een tijdelijke andere
functie zou willen vervullen óf gebruik wilde maken van een
gunstige afvloeiingsregeling, hoefde Kees niet lang na te den-

ken en ging met vervroegd ‘pensioen’. Voor verveling en de be-
kende geraniums was hij niet bang, want behalve aan de zorg
voor zijn zoon besteedde hij ook veel tijd aan zijn hobby’s. De
Van der Meijs hebben een tweede huisje in de Wieden in Overijs-
sel en Kees kanoot graag bij een kanoclub vlakbij zijn huis bij Oc-
kenburg. En hij maakt om gezondheidsredenen ook lange
wandelingen in zijn woonomgeving, dat met zoveel natuur in
de buurt geen probleem is. 
Voor de serie Vrij en Werk zijn we vooral geïnteresseerd in het
vrijwilligerswerk waar Kees veel tijd in steekt en dat is het ‘werk’
dat hij uitvoert voor de Stichting Cultuur en Muziek in de Lu-
therse Kerk in Den Haag. Dat werk is niet in één woord te van-
gen; hij doet van alles. Zo helpt hij bij het organiseren van de
orgelconcerten die de stichting laat uitvoeren, doet de pr daar-
omheen en onderhoudt de website van de stichting (hetbatzor-
gel.nl). Net zoals bij de ANWB doet hij dat werk in
teamverband, maar wel zoveel mogelijk zelfstandig. (Een tikje
eigengereidheid kun je Kees niet ontzeggen!). Zo maakt hij de
programma’s waarin de concerten worden aangekondigd, zorgt
hij voor de verspreiding ervan en onderhoudt de contacten met
de organisten die de concerten uitvoeren. En hij maakt opna-
mes van de concerten, die hij op cd’s zet en waarvoor hij ook de
omslagen ontwerpt. Die cd’s zijn overigens niet bedoeld voor de
verkoop, maar worden verspreid in kleine kring. 
De stichting organiseert twee orgelconcertseries per jaar, één in
juni en één in oktober, in totaal tien concerten, die altijd op za-
terdagen worden uitgevoerd. Het orgel in de Lutherse kerk, het
zogenaamde Bätzorgel, is volgens Kees een van de mooiste van

het land. Het is
onlangs geres-
taureerd en is in-
middels aan zijn
zoveelste leven
begonnen. Dat
leven begon in
1648 en daarna is
er veel aan geres-
taureerd, veran-
derd en uitge-
breid. In 2006
werd begonnen
aan een zeer uit-
gebreide restau-
ratie waarvoor
het hele orgel
moest worden
gedemonteerd. 
Kees is als het
ware met het
orgel en de kerk
opgegroeid. Zijn

vader was predikant in de kerk en hij kent er veel mensen, som-
migen al tientallen jaren. Hij is gek op orgelmuziek, heeft veel
cd’s met orgelmuziek (‘maar ook oude en eigentijdse pop’) in
huis en luistert tegenwoordig ook veel muziek op spotify. Ten-
minste, als hij daar tijd voor heeft, want soms heeft Kees het
behoorlijk druk, dat lijkt ons nu wel duidelijk… 

Bert van der Snoek, redacteur1-bb@vg-anwb.nl

Wrij&

Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
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Begin januari zijn er op vier plaatsen nieuwjaarsbijeenkomsten
van onze vereniging gehouden: op het hoofdkantoor van de
ANWB in Den Haag en in de Van der Valk hotels in Assen, Apel-
doorn en Gilze Rijen. De opkomst was bijzonder groot: in Den
Haag waren bijna honderd leden van de partij, in Assen 56, in
Apeldoorn 58 en in Gilze Rijen 68. Bij elkaar werden de nieuw-
jaarsrecepties dus door ongeveer een derde van het ledenbe-
stand bezocht! 
In Den Haag vertelde hoofddirecteur Frits van Bruggen hoe de
ANWB er voor staat. Vorig jaar was het jaar van de innovatie,
waarin vele nieuwe producten en diensten zijn geïntroduceerd.
Blijkbaar stellen de mensen dit op prijs, want het ledental
groeide naar bijna 4,4 miljoen leden. Het aantal Wegenwachtle-
den daalde wel met bijna 5000 leden, maar die daling viel ge-
zien de heftige concurrentie in deze markt nog mee. 
Nieuwe producten en activiteiten zijn onder andere de handige
app voor de smartphone waarmee je makkelijk betaald kunt
parkeren, de prijzen van brandstoffen bij tankstations kunt zien
en kunt kijken hoe lang of kort het duurt voor de Wegenwacht
bij de pechauto arriveert. Daarnaast zijn ook de Wegenwacht
op de fiets, een veilig rijden autoverzekering, vloggende wegen-
wachten en een nieuwe vorm van carpoolen geïntroduceerd:
Automaatje. Ook nieuw is het universele reservewiel waarover
de Wegenwacht beschikt. Hiermee worden leden geholpen die
zelf geen reservewiel in de auto hebben en geen raad weten
met het spuitbusje om een lekke band te verhelpen. 
De ANWB heeft met vele vrijwilligers 500.000 fietsen gecon-
troleerd op fietsverlichting en fietsen ingezameld voor kinderen
die onder de armoedegrens moeten leven. Voor fietsers worden
ook steeds meer leuke routes en boekjes uitgegeven en de
ANWB doet onderzoek naar veilige fietspaden.
Het gaat dus goed met de ANWB, maar het bedrijf moet wel
blijven investeren in nieuwe producten en diensten om te over-
leven in een concurrerende markt. En soms zal er gesnoeid
moeten worden. Zo zijn Pin High, de reisorganisatie voor golfva-
kanties, en de slipbaan in Lelystad afgestoten. En werkzaamhe-
den die voorheen in eigen huis werden uitgevoerd, zoals bij
Opleidingen, de Audiovisuele Dienst en de Studio, worden
voortaan van buitenaf afgenomen.

Na het al met al toch positieve verhaal van Frits van Bruggen
vertelde onze voorzitter Dick Kooman hoe ónze vereniging er
voor staat. In zijn column op pagina 3 kunt u lezen dat het ook
met ons goed gaat, maar ook dat er zorgen zijn over de be-
stuurssamenstelling en het hoofdredacteurschap van de Bui-
tenband. Dick presenteerde in Assen, Apeldoorn en Gilze Rijen
ook datgene wat de hoofddirecteur in Den Haag had verteld.
Na deze verhalen konden de leden onder het genot van een
drankje en de warme hapjes na- en bijpraten. Mede dankzij de
weergoden die deze keer eens meewerkten, kunnen we terug-
zien op vier geslaagde, goed bezochte nieuwjaarsrecepties..  

Annette Notenboom

Nieuwjaars-
bijeenkomsten 
druk 
bezocht
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Nieuwjaarsrecepties in Den Haag,      

Dit is slechts een kleine selectie uit de foto’s van Mieke Geursen, Thijs Tuurenhout en Jos Vroomans.                 
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     Assen, Apeldoorn en Gilze-Rijen 

                         Overige foto’s kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kreeg het binnen-
meer de naam IJsselmeer. Het gedeelte buiten de dijk hoorde
voortaan bij de Waddenzee. 
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen richt zich op de geschiede-
nis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water,
ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmu-
seum met historische gebouwen en het binnenmuseum met the-
matische tentoonstellingen wordt dit allemaal zichtbaar
gemaakt. U kunt dit allemaal met eigen ogen gaan zien, want op
woensdag 24 mei organiseren wij een excursie naar dit unieke
museum.

Het Zuiderzeemuseum is in 1948 opgericht om de visserijcultuur
rond de voormalige Zuiderzee vast te leggen. Toen de Zuiderzee
in 1932 van de Noordzee werd afgesloten en een binnenmeer
werd, waren veel mensen bezorgd dat daarmee ook de cultuur
van het voormalige Zuiderzeegebied geheel zou verdwijnen.
Daarom hebben 140 historische gebouwen een plek gekregen in
het openluchtgedeelte van het Zuiderzeemuseum.
De vereniging  Vrienden van het Zuiderzeemuseum, opgericht in
1947, zorgde ervoor dat de realisatie van het Zuiderzeemuseum
concrete vormen aannam. In 1948 opende het binnen museum
zijn deuren. Het bestond uit het monumentale Peperhuis en vijf
aangrenzende gebouwen. Het zou echter nog tot 6 mei 1983
duren voordat het buitenmuseum voor het publiek werd ge-
opend.

Water werd land
Het museumdorp werd gebouwd in het IJsselmeer, aan de bui-
tenkant van de zeewerende muur, die Enkhuizen aan de oost-
zijde afsluit van het water. Door zand op te spuiten, ontstond
hier een schiereiland. Het eerste plan voor het openluchtge-
deelte van het Zuiderzeemuseum dateert uit 1946. De toenma-
lige directeur Siebe Jan Bouwma (1899-1959) had dit
ontwikkeld. Pas in 1968 startte de bouw van het openluchtge-
deelte. Het eerste gebouw dat verrees, was de kapel uit Den
Oever.
Om de meest geschikte huisjes te selecteren voor het museum-
dorp, gingen medewerkers van het Zuiderzeemuseum langs ge-

meenten rond de voormalige Zuiderzee. In 1967 kregen deze ge-
meenten allemaal een brief met de vraag ‘of zich in uw ge-
meente wellicht gebouwen of gebouwtjes bevinden, die als
karakteristiek mogen gelden voor haar voormalige ligging aan
de oevers der Zuiderzee en die op de nominatie staan om bin-
nen afzienbare tijd te worden gesloopt’. Veel van de gemeenten
reageerden spontaan en positief op de oproep; huizen uit Kam-
pen en Harderwijk zijn zo in het Zuiderzeemuseum terechtge-
komen. Slechts in een enkel geval heeft het museum een huis
gekocht, de meeste zijn geschonken door de betreffende ge-
meenten.

Aanleggen van buurten
Bij de definitieve situering hield het Zuiderzeemuseum niet al-
leen rekening met de geografische herkomst, de functie en het
sociale milieu van het huisje, maar ook met de bouwstijl, de
grootte en de geveldeel waarin het zou worden opgenomen.
Onderdelen van de oude plattegronden van Zuiderzeesteden
werden gebruikt en zo samengevoegd, dat ze een natuurlijk ge-
heel vormden. Ook straten, paadjes, sloten en grachtjes kregen

van
zee
naar
land

Excursie naar het

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

De haven van Enkhuizen.
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precies dezelfde maten als die op de oude plattegronden. His-
torisch verantwoorde bestrating, beschoeiing, beplanting en
erfafscheiding moesten het geheel compleet maken. Zo ont-
stonden de verschillende buurtjes: de Kerkbuurt, de dijk, de
stadsgracht en het vissersdorp met tussen deze laatste twee
een poldertje. Het Marker buurtje met de vissershaven is het
laatst gebouwde buurtje.
Om het karakter van de bouwwerken - waarbij sporen van ge-
bruik, reparaties en weersinvloeden horen - te waarborgen,
werd besloten sommige gebouwen in fragmenten te verplaat-
sen. Grote onderdelen werden in een ijzeren frame verpakt en
voorzien van hijsogen. Daarnaast zijn er ook huizen in hun ge-
heel overgebracht naar het museum. In 1971 gebeurde dit voor
het eerst met één van de laatste vissershuizen uit Vollenhove.
Onder de muren werd een raamwerk van zware, ijzeren balken
aangebracht, dat als slede diende. Met schoren, stutten en ka-
bels werd het huis verstevigd, waarna het geheel door twee
hijskranen van zijn plaats werd gelicht en naar de haven ver-
voerd. Daar werd het op een dekschuit geladen en over het IJs-
selmeer naar Enkhuizen gevaren. In het buitenmuseum werd
het huis zijdelings op de wal gesleept en tussen twee kranen
naar het fundament gereden. Zowel huizen van steen, als van
hout zijn op deze wijze verplaatst. Het meest spectaculair was
de verplaatsing van het kaaspakhuis uit Landsmeer in 1980.

Finishing touch
Niet alle huizen die op het wensenlijstje stonden, werden uit-
eindelijk overgebracht naar het Zuiderzeemuseum. Sommige
gebouwen waren rijksmonument of hadden in hun dorp of stad
een belangrijke positie. Om de huizen wel op te nemen in de
plattegrond van het museum en een zo kloppend mogelijk
beeld te creëren, is besloten replica’s te maken. Het origineel
werd dan ter plaatse opgemeten. Hierdoor zijn het redding-
boothuis, het schooltje uit Kollum en het Kamperbuurtje toch
in het museum te zien.

Annette Notenboom

Binnen- en buitenmuseum
Het binnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee.
Wisselendetentoonstellingen tonen de rijke collectie van
het museum in een actuele context. Zo krijgt het Zuiderzee-
verhaal ook vandaag betekenis. Met historie, fotografie,
streekdrachten en design biedt het binnenmuseum voor
ieder wat wils. 
In het buitenmuseum staan authentieke panden uit het
voormalige Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een visrokerij,
winkels en woonhuizen uit de omliggende vissersdorpen.
Medewerkers en vrijwilligers tonen historische ambachten
en het dagelijks leven van begin vorige eeuw. Iedereen kan
spelenderwijs kennismaken met de handvaardigheden van
toen en nu. 

Gaat u mee?
Op woensdag 24 mei kunt u het Zuiderzeemuseum zelf be-
wonderen. Wij hebben op die dag speciaal voor leden van
de VG ANWB een excursie naar dit museum georganiseerd.
Vanaf de parkeerplaats maakt u een korte overtocht met
de veerboot naar het museum. Vanaf 10.30 uur wordt u
ontvangen in het restaurant met koffie en gebak. Daarna
staan er vanaf 11.45 uur gidsen voor onze groep klaar om
ons rond te leiden. Rond 13.00 uur gaan we lunchen en
daarna heeft u de gelegenheid om zelf nog wat rond te
lopen. Ter afsluiting komen we weer bij elkaar voor een ge-
zellige naborrel met natuurlijk ouderwetse bitterballen. 
Binnenkort krijgt u meer informatie via een uitnodiging per
post. En kunt u zich via de website, per email of per post
aanmelden voor deze unieke excursie.
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Je kunt bijna geen tijdschrift openslaan of de reisadvertenties
vliegen je om de oren. Ook de reclameblokken op tv zitten er
vol mee. Vliegen naar de meest exotische bestemmingen kost
tegenwoordig nog minder dan een taxiritje door Amsterdam.
Als pensioengenieter met een zee aan vrije tijd zijn deze ver-
leidingen groot. Toch knaagt de twijfel bij het zien van al dat
lekkers. Kan dat wel voor die prijs? Aad van der Poel wilde
met zijn slecht ter been zijnde vrouw op vakantie en weet nu
beter!

Als je naar ‘Red mijn vakantie’ op SBS6 kijkt, slaat de schrik je
om het hart. Zeker, als je zoals ik verslingerd bent aan kampe-
ren. Toch besluiten mijn vrouw en ik in oktober de stoute schoe-
nen maar eens aan te trekken. Gesterkt door de gedachte
‘vragen staat vrij’ stappen we op een druilerige ochtend het
plaatselijke reisbureau binnen. Van de drie dames die daar ach-
ter hun desks zitten, staat er ogenblikkelijk eentje op om ons
welkom te heten. Dat ze wat ouder oogt dan haar beide col-
lega’s geeft ons meteen een geruststellend gevoel. Deze heeft
vast de meeste ervaring, als het op vliegbestemmingen aan-
komt. Nadat we van een kopje automatenkoffie zijn voorzien,
begint ze aan haar inventarisatie. ‘Waar willen jullie naar toe?’,
luidt de openingsvraag. Daar hebben we op gerekend en ant-
woorden in koor: naar Spanje! Enfin, een kwartiertje later heeft
ze genoeg van onze wensen op papier staan om de computer
aan het werk te zetten. Maar het valt niet mee. Grootste strui-
kelblok blijkt ons uitdrukkelijke verzoek dat het hotel, apparte-
ment of vakantievilla geschikt moet zijn voor mindervaliden.
Mijn vrouw Eleonore (60) is namelijk slecht ter been. Voor korte
afstanden gebruikt ze een rollator, voor de wat langere haar rol-
stoel dan wel scootmobiel. Twee rondjes koffie en talloze muis-
klikken later wordt het ons steeds duidelijker dat de Spaanse
verlokkingen toch vooral gericht zijn op vitaliteit. 
Bij het afscheid belooft onze vriendelijke adviseuse de komende
dagen nog wat meer naspeuringen te doen. Het kon toch niet
zo zijn, dat er aan de Costa’s nergens een plek te vinden is die
wel aan onze eisen voldoet? Twee dagen later reageert ze per
email. Haar zoektocht heeft succes gehad; er blijken twee min
of meer geschikte bestemmingen te zijn. In het eerste geval
gaat het om een hotel, waarvan de kamers zijn ingericht voor
mindervaliden. Daarbij moeten we denken aan bijvoorbeeld
drempelloze vloeren, en beugels die je  helpen bij een bezoek
aan het toilet, dan wel aan het bad. Bovendien is er een speciaal
bed voor deze doelgroep beschikbaar. Ondanks de aanwezig-
heid van al dit moois, verdwijnt ons aanvankelijke enthousiasme
als sneeuw voor de Spaanse zon als de prijslijst zich over het

scherm ontrolt. Een verblijf in dit zorghotel zou ruim twee keer
zo duur worden als een vakantie in een ‘valide’ accommodatie.
Hotel nummer twee dan maar. De site, gevuld met prachtige
foto’s van de lobby, het restaurant en balkons met uitzicht op
zee, vormt een hoopvol begin. Totdat ook hier een hindernis op-
doemt. Om vanuit de parkeergarage de centrale entree te berei-
ken, moet een weliswaar korte, doch behoorlijk steil ogende
trap worden overwonnen. Enfin, na het reisbureau hartelijk te
hebben bedankt voor de genomen moeite, gaan we ons voorbe-
reiden op een kampeerreis naar Spanje…

Toch niet zo’n goed idee?
De stallingbaas reageert enigszins verbaasd, als ik hem vraag
onze caravan tevoorschijn te halen. ‘Een herfsttripje maken?’,
suggereert hij. ‘Ja’, luidt het antwoord, ‘maar wel eentje naar de
zon.’ Een goeie week later zetten we koers naar het zuiden, weg
uit ons natte kikkerlandje. Het achterste gedeelte van ons busje
wordt ingenomen door het wagenpark van mijn wederhelft:
rolstoel en rollator. De middensectie bestaat uit een zorgvuldig
uitgestalde hoeveelheid tassen en dozen, afgedekt door een op-
legmatrasje. Ook deze ‘reiswieg’ is bestemd voor mijn vrouw,
omdat de temperatuur in deze tijd van het jaar niet echt uitno-
digt om onderweg even een tukje in de caravan te doen. Als de
temperatuurmeter op het dashboard halverwege Frankrijk nog
niet boven de 13 graden is geweest, slaat de twijfel toe. Gevoed
door de talrijke Nederlandse caravanners die ons bruingebrand
tegemoet rijden, groeit het gevoel dat het misschien toch niet

MetRok en

Rol naar Spanje

Eleonore van der Poel is op vakantie aangewezen op haar rolstoel.
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zo’n goed idee is geweest om juist nu naar Spanje te gaan. Even
voorbij het zuid-Franse Millau begint het tij echter te keren.
Grinnikend zien we de thermometer omhoog kruipen: 14, 15, 16
graden. Als de rode cijfertjes een klein uur later de 20 passeren,
is de grafstemming aan boord omgeslagen in euforie. España,
allí llegamos!

Sinaasappel- en mandarijnboomgaarden
We zijn niet voor het eerst in Spanje. Een jaar of tien geleden
hebben we het land al eens bezocht, maar toen tussen half mei
en half juni. Een wereld van verschil, dat merken we in Frankrijk
al. De lente is mooi, maar de diepbruine tot knalgele en felrode
herfsttinten geven de omgeving nu wel een heel schilderachtige
aanblik. Ruim voor Valencia doemen de eerste sinaasappel- en
mandarijnboomgaarden op. De bomen hangen in deze tijd van
het jaar barstensvol met oranje vruchten. Hier en daar is de
oogst al begonnen. Noord-Afrikaans ogende mannen vullen
mand na mand. Wat een klus, want op talrijke plekken reiken
de bomen tot aan de bergen in de verte.
De kustroute naar het zuiden kun je op twee manieren afleg-
gen: via de tolweg of via N-wegen. Wie haast heeft, kiest voor
de eerste. Wij verlangen weliswaar naar de verderop gelegen
Costa del Sol, toch kiezen we voor de alternatieve route. Op
hele stukken van deze N-wegen kun je trouwens - ook met een
caravan aan de haak - rond de 90 km per uur afleggen. Boven-
dien scheelt het in de portemonnee, want behalve dat ze vrij
zijn van tol rekenen de tankstations hier ook nog eens fors la-
gere prijzen voor de onmisbare brandstof.
Even voor Benidorm verlaten we de kust en rijden een twintigtal
kilometers dieper het land in. Langs deze weg liggen slaperige
dorpjes, waar rond dit tijdstip (halverwege de middag) vrijwel
geen mens zich op straat lijkt te wagen. Kennelijk beperken de
Spanjaarden hun siësta niet tot alleen de zomermaanden. De
camping die we op het oog hebben, is geselecteerd uit de Char-
megids van de ANWB. Bij de entree aangekomen, komt de ei-
genaar ons al tegemoet gelopen. Het eerdere e-mailcontact
heeft zijn uitwerking niet gemist, want na een allerhartelijkst
welkom gaat hij ons voor naar een plek in de buurt van één van
de drie over de camping verspreid liggende sanitairgebouwen.
Dat we juist hier ons kamp op slaan, is niet alleen omdat
douches en toiletten zo binnen handbereik zijn, ze zijn tevens
geschikt gemaakt voor mindervaliden. Dus, geen drempels bij
de entree en in de cabines is plaats voor een rolstoel.  Bovendien
is het er aangenaam, omdat - ook nu in de herfst - de verwar-
ming brandt. De camping is voor bijna de helft bezet door cara-
vans en campers, waarvan diverse uit Nederland. Voor zover we
dat op deze eerste dag kunnen inschatten, zit de gemiddelde
leeftijd van de bewoners hier (ruim) boven de zestig. Anders ge-
zegd, we zijn in vertrouwd gezelschap.

Benidorm
Behalve lekker vakantie vieren, hebben we ons voorgenomen
om diverse campings in deze streek met een bezoekje te ver-
eren. Anders dan in Frankrijk - waar het overgrote deel nu ge-
sloten is -  vind je hier vlak aan de kust genoeg terreinen die het
hele jaar geopend zijn. Wanneer je er rondloopt, blijken het con-
claves van pensionado’s te zijn. Langs de straatjes op deze cam-
pings is bijna geen perceel onbezet. Ze worden in grote mate
bewoond door vitaal ogende grijsaards, niet zelden voorzien
van een door de zon gebruind welvaartsbuikje. 
Er heerst weliswaar een gemoedelijk sfeertje, de tuinkabouters
en oer-Hollandse molentjes maken geen deel uit van het uit-

zicht waarvan wij in de toekomst een winterlang willen genie-
ten. 
‘Benidorm is niet mooi, maar je moet er wel geweest zijn’, aldus
de campingbaas. Zodoende wringen we ons op één van de vele
zonovergoten dagen tussen de auto’s die richting het drukke
centrum van deze stad sukkelen. Anders dan in andere steden
in deze streek, wemelt het hier van de hoge gebouwen. Met
dank aan de TomTom vinden we redelijk snel een parkeergarage.
Van daaruit duw ik de rolstoel over dikwijls veel te smalle en
overvolle trottoirs naar de Esplanada oftewel de boulevard. Ei-
genlijk is het meer trekken aan de vierwieler, want de straatjes
lopen behoorlijk steil naar beneden af. Dat belooft wat voor de
terugweg. Die gedachte wordt gelukkig verdrongen bij de aan-
blik van het strand en de Middellandse Zee. Niet alleen het
warme weer (26 graden) wekt de indruk dat het hier nog volop
zomer is, ook de drukte is overweldigend. Wat een mensen! De
horeca vaart er wel bij, want de terrassen zijn goed bezet. Ook
wij manoeuvreren ons naar een vrije tafel en genieten even later
van een cappuccino met…. jawel appeltaart! Geserveerd door
een Nederlands sprekende kelner. Nadat we ons een uurtje heb-
ben vermaakt met de aanblik van de kleurrijke stoet die hier
voorbij wandelt, wil mijn eega nog even naar het toilet. Even
dreigt er een klein probleem, want de wc’s zijn in een hoger ge-
deelte van het etablissement gevestigd. En er is geen lift! Als ze
enigszins hulpeloos om zich heen kijkt, komt de hulp snel op
gang. Twee obers snellen toe en tillen haar met rolstoel en al
naar boven. Een paar minuten later zorgt hetzelfde duo weer
voor een behoedzame landing  op de begane grond. Toffe jon-
gens natuurlijk, maar het voorval vergroot de kans niet dat we
hier nog eens terugkomen. De Costa Blanca is ons prima beval-
len en dat overwinteren gaat er vast nog wel eens van komen,
maar Benidorm hebben we gezien.

Aad van der Poel. Oud redacteur bij de Kampeer en 
Caravan Kampioen

Vanaf de boulevard heb je goed zicht op de skyline en het strand van Benidorm.
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Deel 3, Roermond-Vlissingen

De vorige twee afleveringen uit het dagboek van Tom Visser,
waarin hij zijn indrukken en belevenissen optekende tijdens
zijn rondje langs de randen van Nederland, gingen van Loos-
drecht, via Delfzijl, naar Roermond. In deze aflevering koerst
hij naar Vlissingen. 
Bent u inmiddels ook een beetje geïnspireerd om op de fiets
te springen voor een grote ronde? Hopelijk wel, want in het
volgende nummer volgt het slot van Toms enerverende rit.  

Heerlen, 14 mei 2016 (55/959 km)
De koudste dag sinds lange tijd. In Roermond met korte mou-
wen gestart, maar dat duurde slechts enkele meters. Het jasje
ging aan. Zuidelijker dan Heerlen wil ik niet gaan om niet per
ongeluk in het heuvelland belanden, met die gemene hellingen.
Vandaag al een paar ‘plaaghellinkjes’ tegengekomen en dat be-
viel niet. De bezienswaardigheden die ik wilde bezoeken komen
in de knel, want dat kost tijd en moeite. En je wilt toch ook
graag wat kilometers maken. Bovendien: bezwete fietskleding
en een onbewaakte fiets met bagage stimuleren niet om de
sights te bezoeken.

Maaseik (België), 15 mei 2016 (54/1013 km)
Eerste Pinksterdag: bewolkt, koud en winderig. Je weg zoeken in
Limburg is lastig. Wegen kronkelen, gaan op en neer en de ene
plaats loopt vaak door in de volgende. Waar je wegwijzers ver-
wacht staan ze soms niet. De weg vragen is riskant: in hun en-
thousiasme geven de Limburgers in hun dialect zoveel
aanwijzingen, dat het lastig is ze te begrijpen. In Maaseik was er
iets aan de hand, dat veel publiek trok. Ik wilde dat meemaken.
Het leek op de Vrijmarkt op onze Koningsdag. Het voordeel
was, dat er veel horecazalen open waren. Voelde me wat down
bij het rondlopen en realiseerde me, dat ik weinig had gegeten.
Dus een eetcafé opgezocht met bitterballen, trappistenbier en
later een salade. Dat hielp. 

Luyksgestel, 16 mei 2016 (88/1101 km)
Fris weer vandaag, 13 graden, bewolkt, matige tegenwind,
droog, aangenaam fietsweer. Enkele hotelgasten gesproken,
ook fietsers, maar van recreatieve locale rondjes. We waren het
eens dat je fietsend veel meer van de omgeving ziet. Ze hadden
bewondering voor mijn fietsonderneming. In Thorn – het witte
stadje – rondgekeken, koffie en vlaai genuttigd. Eén van de be-
oogde sights lag pal naast de route: de dodendraad, een door
de Duitse bezetters aangelegde, onder stroom gezette draad,
die in de Eerste Wereldoorlog Belgische vluchtelingen naar neu-
traal Nederland moest tegenhouden. Er vielen veel dodelijke
slachtoffers. 

Baarle-Nassau, 17 mei 2016 (51/1152 km)
Het begin vanochtend was makkelijk: naar het volgende dorp,
Weebosch. Het plan was verder te gaan via Reusel en het Belgi-
sche Poppel naar Baarle-Nassau. Dat viel nog niet mee. Aardig
rondgedwaald, maar het kwam – zoals altijd – weer goed. Voor

Uit het dagboek van Tom

Fietsen 
langs 
de 

randen    
van 

Nederland

Vrijmarkt in Maaseik (België).
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vertrek last van pijntjes. Oude bekenden, zoals de linkerknie en
rechts in de onderrug, maar ook een nieuwe: de rechterkuit. Ge-
lijk maar pijnstillers genomen en geleidelijk werd het beter.
Kleine verzetjes gereden, om de druk op knie, rug en kuit niet te
groot te maken. 

Brasschaat (België), 18 mei 2016 (53/1205 km)
Het weer was wat beter dan gisteren. Het zat op de grens van
wel of niet een jasje aan. Het was bewolkt met geleidelijk meer
wind. Zelfs een paar druppels regen! De route liep via Hoogstra-
ten, Loenhout, Wuustwezel en Gooreind naar mijn hotel in
Maria ter Heide, het Charmehotel Klokkenhof. Waar die charme
in zit weet ik niet, maar niet in de ontvangst die ik kreeg. De re-
ceptionist was aan het bellen en ging daar gewoon mee door.
Zelfs toen ik minuten later mijn fiets had weggezet was het ge-
sprek nog steeds gaande. Daarna: geen uitleg, geen excuses.
Een slechte beurt. 

Hulst, 19 mei 2016 (74/1279 km)
Na een uur fietsen toch maar een jasje aangedaan: je wilt geen
verkoudheid oplopen. Aangenaam weer, af en toe zon, beetje
fris. Gelukkig is er een rustige weg naar Antwerpen: het voor-
malige jaagpad naast een oud kanaal, langs een reeks van sluis-
jes. Het deed me denken aan de Franse kanalen waarlangs ik
vorig jaar fietste. De ergste drukte in Antwerpen vermeden
door rondom de binnenstad te rijden. Naar de overkant van de
Schelde via de voetgangers- en fietserstunnel. De rit naar Hulst
duurde langer dan verwacht; je rijdt nog een hele tijd door de
Antwerpse buitenwijken.

Sluis, 20 mei 2016 (66/1345 km)
Een hard gevecht met de wind vandaag: pal tegen, daarom vaak
de kortste weg gekozen. Het leverde een mix op van fietsen
over een kaarsrecht fietspad en door Zeeuws-Vlaamse dorpjes
aan de dijk. Het ging onderweg ook nog regenen. In Sluis erg
veel sexshops, drogisterijen, modewinkels, cafés, restaurants en
hotels voor een plaatsje van deze omvang. De nabijheid van Bel-
gië met andere wetten en prijzen zal de verklaring zijn. En mis-
schien ook wel dat Sluis een oud vestingstadje is, met zelfs een
belfort. Het is er druk en levendig. Ik logeerde in hotel De Dikke
Van Dale, een voormalig klooster, vernoemd naar het kind van
meneer Van Dale: dat dikke woordenboek. Hij werd in Sluis ge-
boren, overleed er en heeft er een standbeeld.

Loosdrecht, 21 mei 2016 (35/1380 km)
‘s Ochtends langs de Noordzeekust gereden, zo’n 30 km. Eerst
de wallen van Sluis bewonderd en het plaatsje met de opval-
lende naam Retranchement aangedaan. Langs de kust duinen
en dijken, met er direct achter de weg met hotels, campings,
cafés, restaurants en winkels. Massatoerisme met in het voor-
seizoen nog een sympathiek gezicht. Rond 12 uur aangekomen
in Breskens, het veer naar Vlissingen genomen en daar op de
trein naar Hollandsche Rading gestapt. Drie uur later het laat-
ste stukje naar huis in Loosdrecht gefietst. 
Misschien later nog eens terug voor het laatste traject Vlissin-
gen-IJmuiden?
(Dat lezen we in deel 4, het slot van deze serie!)

Het witte stadje Thorn.

Kanaal met sluis en voormalig jaagpad (route van Hulst naar Sluis).

Het borstbeeld van J.H. van Dale, de maker van ‘de Dikke’.

Oud-collega Tom Visser (1950) woont in Loosdrecht, is gescheiden
en vader van twee volwassen kinderen. 
Tom heeft tijdens zijn fietstocht langs de rand van Nederland over-
nacht in hotels die hij boekte via booking.com. Hij had daarom een
klein computertje bij zich, dat ook handig was voor mailtjes, het bij-
houden van zijn dagboek, op de hoogte blijven van het nieuws én
de buienrader raadplegen! 
Het uitstippelen van de route is volgens Tom relatief eenvoudig. De
route langs de Noordzeekust en de Friese Waddenkust wordt goed
beschreven in de  Ronde van Nederland via LF-routes, een uitgave
van de Stichting Landelijk Fietsplatform. De rest van de route heeft
Tom zelf uitgestippeld met behulp van de ANWB Fietsatlas Neder-
land. De Ronde van Nederland heeft hij aangeschaft bij de Fietsva-
kantiewinkel. 
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et domein van H Jan Ham

De rode A-Ford met meer dan 400 schildjes trok jarenlang bekijks op evenementen in heel Nederland. 

Een grote schuur op een boerderij in Nieuw Vennep is het do-
mein van Jan Ham. Hier zit hij elk weekend heerlijk te genie-
ten bij de twee door hem zelf gerestaureerde A-Fords. Door
de hele ruimte klinkt vrolijke muziek van het draaiorgel. 

‘Deze boerderij was vroeger van mijn opa. Als kind kwam ik er al
vaak. Later hebben mijn broer en zijn vrouw het bedrijf groot
gemaakt en inmiddels hebben mijn twee neven de zaak voort-
gezet.’ Jan Ham (93) woont doordeweeks in Voorschoten, vlak-
bij het voormalige ANWB-pand. Maar elk weekend is hij bij zijn
schoonzus op de boerderij. Achter het woonhuis staan enkele
enorme schuren waarin de aardappelenoogst wordt opgesla-
gen. Een wat kleinere schuur is helemaal voor Jan en zijn hobby:
de twee A-Fords uit 1929 en het draaiorgel uit 1913. 

De hele ruimte heeft de sfeer van een klein ANWB-museum.
Het hangt er vol met vlaggen, stickers, foto’s en andere herinne-
ringen uit de ANWB-historie, waarvan Jan Ham meer dan veer-
tig jaar deel uitmaakte.
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Meneer Ham van het gelijknamige plein

Kort na de tweede wereldoorlog kwam Jan Ham in dienst
bij de ANWB. 
Hij maakte het begin van de Wegenwacht en de komst van
de eerste WW-motorfietsen met zijspan van nabij mee. 
Jarenlang was hij chef van de werkplaats achter het hoofd-
kantoor aan de Wassenaarseweg in Den Haag. 
Hier werden de poolauto’s van de ANWB beheerd en on-
derhouden. Als je een poolauto nodig had voor een dienst-
reis dan vroeg je die aan bij ‘meneer Ham’. 
Veel ANWB-medewerkers lieten ook hun privéauto onder-
houden en repareren bij de werkplaats van Ham. 
Dat was vaak goedkoper en sneller dan bij de dealer. 
Er was ook een benzinepomp waar ANWB-personeel
voordelig kon tanken. 
Jan Ham hield het allemaal scherp maar vriendelijk la-
chend in de gaten. 
Vlakbij de pomp hing een straatnaambord met de tekst
‘Hamplein’. 
In die tijd was dít zijn domein. Jan maakte veertig dienst-
jaren vol bij de ANWB en ging midden jaren tachtig met
pensioen.   

Ook aan de zijkanten hangt de A-Ford vol met autoclub-schildjes uit de hele wereld. 

Vierhonderd schildjes
‘Ooit had ik hier zes A-Fords, maar na mijn pensionering heb ik
de meeste weggedaan,’ vertelt Ham. Enthousiast laat hij het
overgebleven tweetal zien. De coupé is schitterend, maar de
meest opvallende van de twee is toch de grote rode wagen, die
van voor tot achter is volgehangen met schildjes van ANWB,
Wegenwacht en zo ongeveer alle autoclubs uit de hele wereld.
‘Het zijn er bijna vierhonderd. Ik ben er wel een beetje trots op.
Mijn schoonzus heeft ook een verzameling, die spaart alles van
het koninklijk huis, en we gaan samen veel naar rommelmark-
ten. Daar heb ik veel van dit soort schildjes gevonden. En van
meneer Blankert heb ik ook een hele partij schildjes gekregen.
Voordat hij overleed had hij tegen zijn vrouw gezegd: die zijn
voor Ham. Daar was ik erg blij mee.’

Combinatie
‘Ik heb deze auto al meer dan dertig jaar. Ik heb ‘m zelf geres-
taureerd. Met het draaiorgel erachter is het een mooie combi-
natie. We zijn er het hele land mee door geweest, bij allerlei
evenementen, ook vaak namens de ANWB. 
Drie jaar geleden heb ik er voor het laatst mee gereden. Maar
als ik hem nu zou starten, dan loopt ie!’
‘Het draaiorgel heb ik in 1980 gekocht in Amsterdam. Maar
toen zag het er niet uit zoals nu hoor, en hij speelde amper. Het
meeste restauratiewerk heb ik láten doen. Want daar moet je
verstand van hebben. Het orgel heb ik lange tijd bij de ANWB ge-
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Bij het 40-jarig jubileum van Jan Ham maakte ANWB-illustrator Gerard Smits
deze cartoon waarin Jan is afgebeeld als orgeldraaiende oliesjeik.

Het draaiorgel van Jan Ham is te zien en te horen op YouTube,
https://youtu.be/3ZE7MYrR8iM of ga naar bit.ly/2jQR5Qc
of kijk op vg-anwb.nl.

De A-Ford coupé met dicky-seat stamt uit 1929 en is in zo goede staat dat hij
in een automuseum niet zou misstaan. Jan Ham restaureerde zijn A-Fords al-
lemaal zelf. Hij kocht onder meer twee exemplaren die hij geheel demonteerde
om de onderdelen te gebruiken voor de restauratie van andere wagens. 

Draaiorgel De Groote Buik uit 1913.

stald en ik heb verschillende malen op het terrein mogen spelen.‘ 
De laatste jaren komt het er niet meer zo van om met de A-
Ford en het draaiorgel op pad te gaan, nu Jan, zoals hij zelf zegt,
‘al een beetje op leeftijd’ is en zijn gezondheid wat minder is ge-
worden. ‘Maar ik kom hier nog elk weekend om een beetje te
poetsen en kleine klusjes te doen. Daar geniet ik nog erg van.’

Tekst en foto’s: Jos Vroomans
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- Werd in 1930 geboren in Rotterdam en is (nog net!) 86
jaar. 

- Was enig kind (zijn oudere zusje overleed op 5-jarige leef-
tijd, nog voordat Gerard was geboren).

- In de oorlogsjaren werd hij om veiligheidsredenen overge-
bracht naar Drenthe (Rolde, van 1940 tot 1943) en was al
snel – op zijn klompen en overgenomen dialect – niet
meer van ‘echte’ Drentse kinderen te onderscheiden.
Door uitbraak van TBC in het gastgezin keerde hij noodge-
dwongen naar Rotterdam terug. 

- In augustus ’44 ging hij weer op vakantie in Rolde en kon,
door het uitbreken van een spoorwegstaking en oorlogs-
handelingen, pas in juni ’45 terug naar Rotterdam.

- Zijn vader werd 83 jaar; zijn moeder 90 jaar.
- Is weduwnaar van oud-ANWB-ster Karola Veringa, die op

de afdeling Waterrecreatie haar sporen ruimschoots ver-
diende met de bondsvaaropleidingen en de invoering (en
het organiseren/afnemen van de examens) van het vaar-
bewijs

- Heeft uit een eerder huwelijk een dochter.
- Na de Ambachtsschool begon hij zijn arbeidzame leven

op 17 jarige leeftijd (voor 23 cent per uur!) bij een scheeps-
motorenfabriek in Rotterdam.

- Na zijn diensttijd werkte hij bij een eenmansbedrijf voor
machines voor bouwbedrijven, werd monteur (voor 89
cent/uur) bij de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij en
trad in 1953 (voor 109 cent/uur) als monteur ‘onderhoud
stadsbussen’ in dienst bij het Gemeentelijk Vervoervoers-
bedrijf in Amsterdam. 

- Volgde ondertussen een avondstudie voor een Onderwijs-
akte  Automobieltechniek.

- Voordat hij in 1966 zijn ANWB-carrière als chef Keurings-
station Amsterdam begon, werkte hij nog bij DAF Am-
sterdam en op de Centrale Werkplaats van de Brandweer.

- In 1968 werd hij sectiechef Kwaliteitsbeheer Technische
Keuringen in Den Haag en heeft samen met collega’s een
systeem opgezet om de kwaliteit van de keuringen in alle
keuringsstations langs dezelfde ‘meetlat’ te kunnen leg-
gen.

- Heeft op 61-jarige leeftijd gebruikgemaakt van de VUT-re-
geling.

- Was samen met Karola vervent watersporter en kam-
peerder, trok van februari tot mei met de caravan door
(Zuid)Europa en verkende in de zomermaanden Neder-
land met hun bootje, een Doerak-780-OK. Hebben daar-
naast samen veel van de wereld gezien. 

- Is op verzoek van Karola in 2002 verhuisd van Voorscho-
ten naar Teteringen, Noord-Brabant. Helaas overleed Ka-
rola twee jaar later.

- Gerard verveelt zich nooit, is een enthousiast amateurfo-
tograaf, houdt zich bezig met de schietsport (KNSA),
houdt ervan (veel) boeken te lezen, radio te luisteren, TV
te kijken (crimi’s) en theaters te bezoeken.

- Start de dag lekker rustig op, doet grotendeels zelf het huishouden,
haalt de benodigde boodschappen in huis, kookt elke dag zijn eigen
potje en houdt van een lekker wijntje. 

- Rijdt minstens 10.000 autokilometers per jaar en in de zomer de no-
dige kilometers op zijn (motor)scooter.

V
Door Mieke Geursen

Gerard is een onderhoudend prater en blijkt  te beschikken over
een ijzeren geheugen. Hij heeft geen specifiek levensmotto maar
zegt: ‘Gewoon door blijven ademen’!

Gerard Velthuizen
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Afgrond en de rente
Afgrond; het klinkt dramatisch. De vorige keer was mijn hoop
gevestigd op de kracht van Sinterklaas. En waarachtig. Mijn ver-
trouwen in de oude baas begint weer op te fleuren. De rente is
aan het stijgen. Niet veel, maar we lijken uit het dal te zijn. Wees
echter voorzichtig. De rente stond in januari 2017 ongeveer even
hoog als in januari 2016. Maar toen de zomerse temperaturen in
2016 het hoogst waren, stond de rente het laagst, zelfs even
onder nul. Laten we nu hopen op een gewone stabiele Hol-
landse zomer. In Amerika stijgt de rente sneller, maar daar gaat
alles anders dan je een half jaar geleden had gedacht.
In het najaar was er nog sprake van dat de financiële situatie
rondom de Pensioenfondsen ‘stabiel slecht‘ was. De situatie is
nog niet ‘goed’ te noemen, maar de kortingen in 2017 zijn van de
baan. Dat is meegenomen. Midden december ontving u nog
een brief van het Pensioenfonds met de zin ‘Wordt de financiële
situatie van het fonds slechter, dan is misschien verlaging van
de pensioenen noodzakelijk’. Zo’n zin maakt mij onzeker, want
de situatie per 31 december van 2016 is maatgevend. En hoe was
toen de situatie? En wanneer heb je zekerheid dat er niet gekort
gaat worden per 1 april van 2017? Bij het ABP werd direct begin
januari een e-mail naar de gepensioneerden gestuurd met het
bericht dat er niet gekort behoefde te worden. Dat is duidelijk.
Bij het Pensioenfonds ANWB hanteerde men de gedachte ‘geen
bericht is goed bericht’. Aan de kortingkriebels in mijn buik is
een einde gekomen omdat ik inmiddels van Marlène Philippus
het bericht ontving dat de korting niet nodig is. 

Reddende engel
Het Pensioenfonds ANWB schaart zich hiermee onder de fond-
sen zonder korting. De Nederlandsche Bank heeft laten weten
dat er maar vijf pensioenfondsen zijn – met in totaal 25.000
deelnemers – die in de herstelplannen voor 1 april moeten na-
denken over korten. De gemiddelde dekkingsgraad van alle pen-
sioenfondsen is nu 102%. 
Gelet op de berichten uit het najaar zijn de gepensioneerden
langs de afgrond gegleden, maar is de marktsituatie de red-
dende engel geweest. Maar voor hoe lang is die engel er? De be-
leidsdekkingsgraad bij de ANWB bedroeg in december 92,3. Dat
is 0,1 meer dan in november. De beleidsdekkingsgraad wordt
berekend over de laatste 12 maanden. De vele slechte maanden
halverwege 2016 moeten er eerst ‘uitgroeien’, voordat er posi-
tievere cijfers komen. Waak voor teveel optimisme, want voor
pensioenfondsen blijft er het risico dat er onvoorwaardelijk ge-
kort moet worden als de dekkingsgraad vijf jaar aaneengesloten
onder het minimaal vereist eigen vermogen (104,2%) blijft. 
Het zal nog jaren duren voordat het pensioen weer zal aan-
groeien. Mijn devies aan gepensioneerden blijft geld reserveren
voor ‘de oude dag met al zijn zorgen’. En doe dat niet met een
teveel aan beleggingen, hoe aantrekkelijk dat soms ook lijkt. De

aandelenmarkt blijft – zeker in deze tijd – onvoorspelbaar. Forse
dalingen zijn niet uitgesloten in tijden van onrust en aan een
halve traplift – omdat het geld op is – heb je thuis ook niks.

Beste mensen …
Het was even schrikken toen ik de kop boven het ingezonden
stuk van Kees de Jong zag in het winternummer 2016 van de
Buitenband (‘Geleuter over ons pensioen’). Eventjes dacht ik dat
het beter was om met deze rubriek te stoppen. Uiteindelijk ging
het om vragen aan het bestuur en de politiek. Politiek is altijd
lastig. Als belangenbehartiger bij de ANWB kan ik daar van
meepraten. Als eenling begin je niets in ‘Den Haag’. Als je de vier
letters van Beno op mijn voorhoofd veranderde in ANWB en
dan ook nog toevoegde dat je namens 4 miljoen leden sprak
dan gingen er – soms – wel deuren open.
Bij pensioenen werkt dat nog steeds zo. Als Pensioenfonds
ANWB bereik je in je uppie niets. Het Pensioenfonds is lid van de
Pensioenfederatie en dan worden de kansen groter. Als VG-
ANWB bereik je ook niets in politiek Den Haag. Daarom zijn we
aangesloten bij de NVOG, waarin meer organisaties van gepen-
sioneerden verenigd zijn. 
De voorzitter van de NVOG zat recent, samen met andere lan-
delijke organisaties, rond de tafel met staatssecretaris me-
vrouw Kleinsma. Met de staatssecretaris wordt al een tijdje
gesproken over een nieuw pensioenstelsel. Voor dat pensioen-
stelsel is en wordt veel voorbereidend werk verricht door de SER
(Sociaal Economische Raad).
Ouderen en jongeren zijn niet direct betrokken bij dat SER-over-
leg. Maar het gaat wel over hun financiële situatie voor nu en
later. Wat de ouderen nu aan pensioen (teveel) opeten, kan ten
koste gaan van de jongeren die dan een (te) lege pensioenpot
vinden. Er is een gezamenlijk belang van grootouders, ouders en
(achter)kleinkinderen. Om dat belang nog meer te benadruk-
ken, gaan jong en oud samen een platform vormen. En dat plat-
form wordt voorlopig gefaciliteerd door de staatssecretaris. De
hoop is er op gevestigd dat er een nieuw stelsel komt met een
individuele basis én een collectief risico. Kortom: een stelsel dat
meer duidelijk maakt wat je in goede tijden wel aan pensioen
kan verwachten en in slechte tijden niet.

e-Health
De digitale toepassingen in de gezondheidszorg nemen steeds
meer toe. In mindere mate is er een rol voor de ‘ouderwetse’
computer. Steeds meer begint de tablet in de communicatie
met artsen en thuiszorg haar intrede te doen bij het uitwisselen
van gegevens over uw gezondheid. Probeer daarom tijdig ver-
trouwd te raken met een tablet. Denk aan een cursus, bijvoor-
beeld bij een bibliotheek.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl
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Personalia per 14 februari  2017                                                                  
Regio

Nieuwe leden:
Dhr. H.M. (Herman) Koppers, De Rijkstraat 28, 2497 DP  
Den Haag, tel: 070-3855940, wegenwacht                                                   23
Dhr. E. (Erik) Keus, Joris Ivensstrook 10, 2726 TW  Zoeter-
meer, tel: 079-3312718, diverse administratieve functies, 
functie analist                                                                                                              50 
Mw. A.G.M. (Agnes) Brugmans, Bolderikkamp 134, 
2353 HR  Leiderdorp, tel: 06-51248463, tekstverwerker, 
management assistente en -informer, decentraal 
applicatiebeheer Alc Den Haag                                                                           20  
Dhr. C.J. (Cor) de Ruiter, Zeezigt 12, 1111 TL  Diemen, 
tel: 020-6995902, Wegenwacht                                                                         11
Dhr. J.D. (Hans) van den Berg, Schipbeekstraat 23  1 hoog, 
1078 BK  Amsterdam, tel: 020-4709695, allround 
wegenwacht                                                                                                                 11 
Mw. I.M. (Inge) Barton-Toorop, Else Maushlaan 28, 
2597 HH  Den Haag, tel: 070-4126367, afd. secretaresse 
persdienst, dir. secretaresse verkeer en recreatie                                        47 
Dhr. H.B. (Herman) van Engelenburg, Merellaan 44, 
6713 BH  Ede, tel: 0318-613703, wegenwacht                                                80
Dhr. E.H. (Evert) Bruinsma, It String 3, 8754 GR  
Makkum, tel: 0515-232020, wegenwacht                                                      89
Dhr. H.A.M. (Hans) Schreven, Blauwe Hof 4323, 6602 ZT  
Wijchen, tel: 024-6416458, wegenwacht                                                        80 
Dhr. N. (Nico) Kranenburg, van Speijkstraat 11, 2411 VJ  
Bodegraven, tel: 06-5106430, keurmeester, manager 
keuringstation, expert motorvoertuigen                                                        32
Dhr. J.C. (Jaap) de Wever, Schansenburg 15, 2405 AW  
Alphen a/d Rijn, tel: 0172-425523, business controller                             32

Verhuisd:
Dhr. L.D.M. (Loek) van Koningsbrugge, naar: Mantinge-
brink 133, 7812 MC  Emmen, tel: 059-1572578                                               86
Dhr. A.L. (Ton) Groenewege, naar: Pioentuin 9, 2662 DB  
Bergschenhoek, tel: 06-5324708623 Dhr. J.D. (Jan) Olie, 
naar: Vlietwijck 140, 2271 EX  Voorburg                                                            26
Dhr. H.L.W. (Henk) Dubelaar, naar: Dulve 15, 4303 BD  
Zierikzee, tel: ongewijzigd                                                                                     62          
Dhr. J.J. (Jaap) de Puijt, naar: Troelstralaan 240, 4463 XZ  
Goes, tel: ??                                                                                                                   62 
                                                                                                                                            
Overleden:                                                                                                                     
Mw. A.J.H. Frigge-van der Voort, Leidschendam, 
5 december 2016                                                                                                        26 
Dhr. F.A. Tiessen, (echtgenoot van Mw. N.M. Tiessen-
Rozenberg) Rotterdam, 9 november 2016                                                     53
Dhr. H.P. de Quartel, Sprang-Capelle, 11 januari 2017                                71
Dhr. J.Ph.F.M. Wiesman, Houten, 27 januari 2017                                        59 
Dhr. B. van der Linden, Leiderdorp, 28 januari 2017                                    20 
Dhr. H. Versluijs, Woerden, 4 februari 2017                                                    59 
                                                                                                                                            
Opgezegd: 
Mw. S. Roelofsen-van der Kleut, Edeseweg 75/2, 6733 AC  
Wekerom                                                                                                                       80
Mw. J.C.M.  van Zandvoort-van Dam, Korhoenlaan 29, 
3847 LL  Harderwijk                                                                                                   65

L
Dhr. J.C.M. Goedemans, Broekweg 28, 2161 XD  Lisse                                20
Mw. A.W. Hamers-Heslenfeld, Via Ai Moroni 6, CH-6866  
Meride Zwitserland                                                                                                   99
Dhr. G.S.S.R. Bakker,  Fuchsiastraat 41, 2565 PL  Den Haag                     41
Dhr. H. Kooistra, De Opstekker 22, 8494 PA  Nes Gem. 
Boarnsterhim                                                                                                               89 

Wijziging telefoonnummer:
Dhr. G. Peters uit Arnhem, nieuw nr: 026-4454535                                   80

Wijziging regio:
Dhr. L.D.M. (Loek) van Koningsbrugge, van regio 92 
naar regio:                                                                                                                     86
Dhr. A.L. (Ton) Groenewege, van regio 53 naar regio:                               23
Dhr. J.D. (Jan) Olie, van regio 23 naar regio:                                                    26

Van het ledensecretariaat

Een kwartaal is alweer voorbij gevlogen. En dat het een kwartaal is,
realiseren wij ons doordat er wederom een nieuwe Buitenband van
de persen is gerold en nu voor u ligt. Een kwartaal waarin er voor
menigeen veel is gebeurd. Vreugde, maar ook verdriet. 
Zes van onze leden zijn in deze periode overleden, gebeurtenissen
die ook ons niet onberoerd laten. Het maakt ons elke keer weer be-
wust van onze eigen sterfelijkheid, waardoor we ons realiseren dat
we vooral moeten (blijven) genieten van elke dag die ons gegeven is.
En - als we voor onszelf spreken - dat genieten gaat een stuk gemak-
kelijker met het voorjaar en de zomer in het verschiet. Gelukkig is
dat verschiet al heel dichtbij gekomen!       
Hoewel we jammer genoeg ook zes opzeggingen binnenkregen,
hebben zich gelukkig ook weer tien oud-collega’s als lid aangemeld.
Dat zorgt ervoor dat het ledenbestand redelijk stabiel is gebleven.
Voor het eerst sinds 2014 (en voor Gilze sinds 2013) is er voor geko-
zen om alle ‘Krokus-bijeenkomsten’ weer tot ‘Nieuwjaarsbijeenkom-
sten’ te maken. De laatste jaren bleken de weergoden ons landje
minder (en soms helemaal niet) te voorzien van sneeuw in januari,
dus zijn we in januari weer naar Assen, Apeldoorn en Gilze gekomen.
Wat was het weer gezellig om velen van u te zien en te spreken en
een goed nieuw jaar te wensen. En u kon - onder het genot van een
drankje en een hapje – een praatje maken met uw oud-collega’s.
Zoals gebruikelijk werd u ondertussen bijgepraat over het ‘wel en
wee’ van onze ANWB. 
Deze jaarlijkse contacten zijn ook voor ons, naast erg plezierig, ook
belangrijk: vragen van u aan ons kunnen direct worden beantwoord
en visa versa. Dat geldt ook voor het uitwisselen van ideeën. 
Denkt u er nog aan om veranderingen in uw persoonlijke omstandig-
heden, zoals verhuizing, wijziging telefoonnummer, nieuw
(email)adres, etc. aan ons (ledensecretariaat@vg-anwb.nl) door te
geven? Het is zo jammer als u informatie - of misschien zelfs wel een
verjaardags- of huwelijksjubileumboeket bloemen -  vanuit onze ver-
eniging mist, omdat wij niet over uw juiste gegevens beschikken.
Ook voegen wij graag uw roepnaam toe aan het ledenbestand op
onze website. Als u daar geen bezwaar tegen hebt, vragen wij u om
die - indien u dat eerder nog niet deed - alsnog aan ons door te
geven.
Zoals u ziet staan onze foto’s bovenaan deze pagina. Die foto’s zijn
niet van gisteren. Ik, Mieke, heb daar nog kort donker haar. Nu, een
‘dagje’ ouder, heb ik langer en blonder haar. Herkent u mij nog wel?
Of moet ik die foto zo langzamerhand vervangen? Maar ja, ik ben
wel een vrouw…. de coupe en kleur kunnen natuurlijk zo weer veran-
deren. Rolf daarentegen verandert niet zoveel, of het moet zijn dat
hij af toe een ‘moderne’ baard laat staan (met de nadruk op af en
toe). We horen het graag van u!         Rolf van der Loo en Mieke Geursen



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het winternummer 2016 luidt:

uzzel
Horizontaal
1 Recreatiebedrijf 6 oorsprong 12 viervoeter 14
venster 15 landenteken van IJsland 17 bergruimte
18 rond voorwerp 20 dierengeluid 21 automerk
(afk.) 22 lekkernij 25 Griekse letter 28 verpakking
29 inhoudsmaat 31 heilige 32 boom 33 lekkernij 35
voertuig 36 persoonlijk voornaamwoord 37 mu-
zieknoot 38 tegen 40 tussenwerpsel ´ach kom´ 42
titel 43 organiseren 44 voorzetsel 46 bedenking
48 boerengereedschap 51 platina (symbool) 53
s’morgens (afk.) 54 boom 56 lengtemaat 57 bij-
voorbeeld ( Franse afk.) 58 doelpunt 60 naamge-
noot 62 niet vol 64 sierlijk 66 bestanddeel van
melk 68 vorige koers (afk.) 69 maanstand (afk.)70
tennisterm 72 met name (afk.) 73 de oudere (afk.)
74 oude munt 76 open ruimte in een gebouw 78
reddingsvoorziening in een trein 79 ruiter activi-
teit. 

Verticaal 
1 Sport 2 inhoudsmaat (afk.) 3 heuvel in Rome 4
geestelijke 5 voorzetsel 7 inspraakorgaan (afk.) 8
Arabische titel 9 zaad 10 deel van de dag (afk.) 11
melk behandelvat 13 op die wijze 16 ernstige long-
ziekte 18 verpakking 19 theorie 21 mollig 23 dwars-
mast 24 eetlepel (afk.) 26 public relations (afk.) 27
Chinese afstandsmaat 30 ophijsen 34 stijf 36 verf-
stof 38 lichaamsdeel 39 Europeaan 40 grondsoort
41 boom 45 prijsgeven 47 glibberig 49 narigheid
50 ontkennen 52 vertaler 54 klein beetje 55 ver-
bond 57 buik 59 astronomische eenheid (afk.) 60
Bijbelboek 61 voorzetsel 63 legsel 65 emmer 67
beroep 71 voetbaltoernooi (afk.) 74 tegenover
(afk.) 75 Frans lidwoord 76 Uwe hoogheid (Fr.
afk.) 77 negenenzestig cm. 
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VOGELTREK

Wij hebben 43  inzendingen (42 per e-mail en 1 per post) ontvangen .
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 27 februari.

De winnaar is geworden:
De heer P.J. Berckmans te Budel. 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 28 april 2017 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl


