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Als U dit leest is het jaar 2018 alweer in
volle gang en hopelijk is iedereen van u op
gepaste wijze de jaardrempel overgeko-
men. Hier in de grensstreek in Duitsland is
het ieder jaar weer verbazend hoeveel Ne-
derlanders in een niet aflatende stroom
rond de feestdagen in optocht naar de
eerste de beste Duitse grensplaats trekken
om inkopen te doen: vooral drank in alle
soorten en hoeveelheden, natuurlijk ook
gewone boodschappen en met de jaarwis-
seling het vuurwerk. Duits knalwerk is van
oudsher heel krachtig. Het bezoek wordt
afgewerkt met een welhaast verplichte
stop bij het tankstation voor de goedko-
pere brandstof. Dit lukt niet altijd omdat
deze prijzen in Duitsland per uur kunnen
verschillen en meestal aan het eind van de
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dag, als die Holländer weer thuis zijn, hun
laagste stand bereiken.
Maar dat was dat. We richten de blik weer
naar voren en zien, dat er na lange tijd
weer beweging en wel omhoog in de ren-
testanden komt. De beurzen reageren
heftig, da’s minder. Maar voor de mensen,
wier inkomen geheel of gedeeltelijk  af-
hankelijk is van een pensioen, maar ook
voor de nog werkenden gloort er licht aan
het eind van de tunnel. 
Althans, daarmee stel ik me voorlopig ge-
rust.

Wat de Buitenband en ook de website van
de VG-ANWB betreft gaan we er dit jaar
weer iets moois van maken. Dat kan ook
wel, gezien de geplande VG-ANWB-activi-
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an de voorzitterV

teiten, zoals het bezoek aan Leeuwarden,
dit jaar culturele hoofdstad van Europa en
de te verwachten technische excursie en
boottocht.
Op het gebied van de nieuwe Europese pri-
vacywetgeving, die op 25 mei aanstaande
ingaat, liggen er nog diverse uitdagingen op
ons te wachten. Deze gaan we met grote
energie te lijf. De vernieuwde website is

daar een voorbeeld van. Intern binnen de
organisatie moet echter ook het een en
ander geherstructureerd worden om aan
de verscherpte eisen te kunnen voldoen. Al
met al zijn wij en u hier nog niet van af.
Overigens brengt me dat bij het punt, dat
de redactie van de Buitenband versterking
zoekt. Dus wie bij machte is een pen te
hanteren, tegenwoordig het toetsenbord

te bedienen, is van harte uitgenodigd zijn
of haar bijdrage aan het blad te komen le-
veren. En als u wilt reageren op een van
onze rubrieken of artikelen, schroom niet
en laat ons uw mening weten. Al is het
laat, maar naar mijn idee nog niet te laat:
cheers op 2018 namens de hele redactie! 

Luc van der Woude

Op vier nieuwjaarsrecepties konden de
leden elkaar weer het beste voor 2018 toe-
wensen. Elders in dit blad een kort verslag
daarvan.

Ik kijk altijd met plezier uit naar deze ont-
moetingen met de leden. En met mij zijn
veel leden ook altijd erg benieuwd naar
hoe de ANWB ervoor staat. Op de bijeen-
komst van 12 januari in Den Haag infor-
meerde financieel directeur Lidwien Suur
ons daarover.
Om het kort samen te vatten: het gaat
goed met de ANWB. Het totale ledental is
met 4,4 miljoen nog nooit zo hoog ge-
weest, met een stabiele 3,3 miljoen we-
genwachtleden en een verdere groei van
ruim 70.000 bij de partner- en jongerenle-
den en leden zonder wegenwacht-service.
Maar vooral belangrijk is dat daarbij de re-
sultaten van alle bedrijfsonderdelen zo
goed waren. Bij Verzekeren zelfs zo, dat
het nu in financieel opzicht de tweede pij-
ler onder de ANWB is. Voor 2018 geeft dat
ruimte voor de benodigde innovaties om
in te spelen op de nieuwe technologische
ontwikkelingen en de eisen van de markt,
voor verdere ontwikkelingen van de hui-
dige geslaagde maatschappelijke activitei-
ten, zoals  Mobiliteitsalliantie,
Verkeersveiligheidsalliantie, Automaatje,
Lichtbrigade, Kinderfietsenplan, Elektrisch
Rijden Monitor e.a. en voor nieuwe initia-
tieven.
De strategie van de ANWB is erop gericht
zo goed te opereren dat de leden niet al-
leen lid willen zijn, maar zelfs echte fans
worden. Wij, voormalig medewerkers, zijn
dat over het algemeen al lang. Ook de hui-
dige medewerkers werken nog steeds zo
graag voor de ANWB, dat er in 2018 maar
liefst 26 zijn, die hun 40-jarig jubileum
gaan bereiken.
Op de website kunt u mijn hele verhaal
over de ANWB en de VG-ANWB nalezen.

Na een goed 2017 blijft het voor onze ver-
eniging in 2018 een belangrijke uitdaging
om te kunnen blijven voortbestaan. Op
zo’n manier, dat we de leden in alle op-
zichten goed of nog beter kunnen blijven
bedienen. Daarvoor zijn regelmatig
nieuwe vrijwilligers nodig om deel te
nemen aan het bestuur, de redactie van de
Buitenband, als rcp-er (vacatures nu
vooral in de regio’s rondom Den Haag) en
in de werkgroepjes, die we afgelopen jaar
hebben ingesteld. 
Met de huidige ploeg hebben we het afge-
lopen jaar weer mooie dingen voor de
leden kunnen doen. In mijn nieuwjaars-
toespraakjes heb ik alle actieven daarvoor
zeer bedankt. Door hen zijn er weer gezel-
lige bijeenkomsten en interessante excur-
sies georganiseerd, fraaie Buitenbanden
verschenen, veel aandacht gegeven aan
leden in voor- en tegenspoed en informa-
tie verstrekt over voor ons belangrijke
zaken, vooral over pensioenen. Belangrijk
is ook hoe onze vertegenwoordigers bij
het ANWB Pensioenfonds bezig zijn ge-
weest om onze pensioenbelangen te be-
hartigen.
Als bestuur blijven we bezig om bij de
ANWB te pleiten voor een zo goed moge-
lijke faciliteitenregeling. Nu pleiten we er
ook voor dat voormalige medewerkers,
die in het kader van de reorganisaties van
de laatste jaren al of niet vrijwillig voortij-
dig zijn vertrokken, ook onder de regeling
komen te vallen. Bij navraag onder onze
leden kwamen zo’n 30 “gevallen’ naar
voren. De ANWB heeft nu toegezegd ons
verzoek te willen honoreren voor de echt
“schrijnende gevallen’: de 5 medewerkers,
die na meer dan 40 dienstjaren zo’n 5 jaar
voor hun pensionering zijn vertrokken.
Jammer voor de 25 anderen, want een ge-
dwongen vertrek na 30 dienstjaren vind ik
ook behoorlijk schrijnend. 

Het lijkt erop dat we bij de komende ALV
van 6 april tot ons genoegen een paar
nieuwe bestuursleden kunnen presente-
ren. RCP-coördinator Willem Amons is
niet voor een volgende termijn beschik-
baar, maar zijn beoogde opvolger loopt al
warm, met allerlei ideeën om de huidige
rcp-vacatures snel in te gaan vullen en de
communicatie tussen rcp-ers en leden ver-
der te moderniseren.
Naast het voorstellen van nieuwe be-
stuursleden zullen we voorstellen de Sta-
tuten te wijzigen voor een nieuwe naam
voor onze vereniging. De uitnodiging en de
stukken krijgt u tijdig per post toege-
stuurd. De bijeenkomst begint weer met
een presentatie over een ANWB-onder-
deel, deze keer door directeur Bart Loozen
over Logicx, dat het vervangend vervoer
regelt voor gestrande vakantiegangers.
Zeker interessant voor veel van onze tech-
nisch geïnteresseerde leden.

We verwachten dat er ook veel belang-
stelling zal zijn voor onze ‘technische’ ex-
cursie naar de Maasvlakte, die in april zal
gaan plaatsvinden. Die zal een busrondrit,
een boottocht door de havens en een be-
zoek aan het bezoekerscentrum omvat-
ten. U gaat daarover tijdig meer
informatie ontvangen, net zoals over het
bezoek aan Leeuwarden en de boottocht
vanuit Arnhem. Dat laatste met zo’n
grote boot, zodat iedereen die wil mee
kan.

Tot slot, we werken aan de voorbereidin-
gen van een informatiemiddag over WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en
PGB’s (Persoonsgebonden Budget). Veel
van onze leden kunnen daarmee te maken
krijgen. Het blijkt dat als je daar van tevo-
ren meer over weet je betere beslissingen
kan nemen.

Ik hoop velen van u bij de ALV op 6 april in
Den Haag te mogen begroeten.
En daarna graag tot ziens bij de excursies.

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



De Veer voor Ewald Kieft
De vorige ‘Veerhouder’, Herman Bokma,
heeft Ewald Kieft uitverkoren voor de Veer
omdat Ewald opviel als verzorger, masseur
en blarenprikker van de groep ANWB-ers die
meeliep met de Vierdaagse van Nijmegen.
Daarnaast was Ewald ook veel betrokken bij
sportieve evenementen waar ANWB-ers aan
deelnamen. Bovendien was Ewald een fijne
collega. Tot zover Herman Bokma. 
Ewald Kieft (70 jaar jong en woonachtig in
het Zuid-Hollandse Oegstgeest) is uiteraard

zeer vereerd én verguld met de Veer. Desge-
vraagd vertelt hij hierna iets over zichzelf. 
Ewald kwam eind 1973 bij de ANWB binnen.
Zijn vrouw Ria, meisjesnaam Heemskerk,
werkte al bij ‘de Bond’ en zij maakte hem at-
tent op een vacature in het dagelijkse
nieuwsbulletin Dingen van de Dag: gezocht
een instrumentmaker bij het Technisch Ma-
gazijn in Voorschoten. 
Die instrumentmaker werd Ewald. Hij ge-
noot veel vrijheid in zijn ‘toko’; zijn werk-
zaamheden varieerden van startkabels
maken tot tachografen repareren, waar hij
zijn bijnaam ‘Klokkundige’ aan te danken
heeft. Naast het ‘gewone’ werk was hij ook
actief als tweewielerspecialist en ligfietsin-

Beste Mensen
lezers

reageren
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structeur voor de afdeling Evenementen. Als
ervaren motorrijder repatrieerde hij voor de
Alarmcentrale en testte hij motorfietsen
voor de ANWB-uitgave Promotor. Tijdens de
zogenaamde Motoropstapdagen trad hij op
als instructeur. Hiervoor moest hij op zater-
dagen door het hele land crossen met het
mobiele ANWB kantoor, waarvoor hij wel
een groot rijbewijs nodig had en dat even
snel, met succes, heeft moeten halen.
Als vutter (sinds 2008) heeft Ewald nog een
paar jaar meegewerkt aan Streetwise, het
verkeersprogramma op basisscholen. 
Ewald heeft altijd veel interesse getoond
voor Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO,
en heeft mede daarom een opleiding tot
sportmasseur gevolgd. Hij is jarenlang ver-
zorger van een 2e klasse voetbalclub ge-
weest. Blijkbaar kwam dit ter ore van Bart
van Iersel en Herman Bokma, die nauw be-
trokken waren bij de afvaardiging van het
corps Wegenwachten bij de Vierdaagse; zij
vroegen hem om verzorger van de deelne-
mers te worden. 

Dat wilde Ewald wel en hij heeft het 15 jaar
met heel veel plezier gedaan. Het waren
leuke, maar ook zware dagen: ’s nachts om
3.15 uur uit bed en na de verzorging op de
rustplaatsen ’s avonds verder aan de slag

met massages, blaren prikken, etc. Hij ge-
noot met volle teugen van het gezelschap
dat voor hem als één grote familie voelde.
Maar dat zijn collega’s hem met kapot gelo-
pen voeten bij de finish omarmden, was de
grootste beloning die hij maar kon krijgen. 
Hoewel Ewald al weer een jaar of tien weg is,
zijn ze hem bij de ANWB nog niet helemaal
vergeten. Hij wordt nog steeds benaderd om
als verzorger op te treden bij volleybal- en
voetbaltoernooien waar de ANWB aan deel-
neemt. Behalve het verzorgingswerk vindt
hij het ook leuk om dan weer oud-collega’s
te ontmoeten.
Het zal duidelijk zijn dat Ewald nog steeds een
actief leventje leidt; hij maakt dagelijks fiets-
tochten op zijn E-bike (dat wel!) en tennist
drie à vier keer per week. Buiten dat houden
zijn drie kleinkinderen hem jong.
Kortom: de Veer komt Ewald Kieft helemaal
toe!

Dank voor de bloemen 
Graag wil ik de vereniging hartelijk bedanken
voor de bloemen die ik ter gelegenheid van
mijn 70ste verjaardag mocht ontvangen. Op
de dag dat ik jarig was, werd ik door mijn
man getrakteerd op een dagje Spa Wellness
en aansluitend twee dagen Amsterdam. Ewald Kieft in de verzorging! 

Het hele gezin Kieft werkte mee aan de Landelijke Fietsdagen: van links naar rechts: Ria, Ewald,
Maudi en Marco.  
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Bij thuiskomst vond ik een briefje dat ik een
bos bloemen kon ophalen bij een bloemist in
Sneek. Ik had geen idee aan wie ik dit te dan-
ken had en was dan ook zeer verrast dat de
Vereniging van Gepensioneerden mij hier-
mee gelukwenste.
Ik heb mij aangemeld bij de VG omdat de
ANWB nog altijd een speciale plek bij mij
heeft. Als directeur van de VVV Sneek werd
mij bekend dat de ANWB agentschappen
ging onderbrengen bij de VVV’s. Ik hing di-
rect aan de lijn en in 1993 is dit in Sneek ge-
lukt. In 2004 werd dit omgezet in een
ANWB/VVV-winkel waar ik manager van
ben geworden. In 2010 besloot ik met pre-
pensioen te gaan en anno 2017 is er in Sneek
nog steeds een ANWB- vestiging, echter niet
meer in de combinatie met de VVV.
Ik denk nog vaak terug aan een fijne tijd met
onvergetelijke herinneringen. Eén van de
hoogtepunten was toen we in 2001 met
VVV-agentschappen op wintersportvakantie
gingen naar Grosskirchheim in Oostenrijk.
Hier hebben we Sophie van Wijk, die af-
scheid nam als manager verkoop van de
VVV/Agentschappen, in het zonnetje gezet
met een door ons allen gecomponeerd lied.  
Wegens vakantie heb ik geen gebruik kun-
nen maken van de  verenigingsuitjes in 2017.
Hopelijk gaat dit lukken in 2018. 

Els Porte-van  Rooijen

Oud-collega Madelon 
Verstijnen overleden
Enkele leden van onze vereniging maakten
de redactie attent op het overlijden in no-
vember vorig jaar van oud-collega Madelon
Verstijnen. De Volkskrant en het Parool ver-
haalden over de oorlogsjaren van deze bij-
zondere vrouw. Op het intranet van de
ANWB schreef Marion de Wit een in memo-
riam. Hierbij enkele fragmenten hieruit. 
 Madelon Verstijnen is 101 jaar oud geworden.
Ze was van 1972 tot haar pensionering in
1981 bij de ANWB in dienst als hoofd van het
Secretariaat Buitenland. Ook ressorteerde
de Vertaaldienst onder haar.
De aandacht in de Volkskant en het Parool is
niet te danken aan haar werk voor de
ANWB, maar aan alles wat ze in de Tweede
Wereldoorlog en daarna heeft meegemaakt:
verzetswerk, verraad, verblijf in concentra-
tiekamp Buchenwald, een barre ‘dodenmars’
onder leiding van SS’ers en haar ontsnapping
met acht andere vrouwen.

Oud-medewerkers die Madelon Verstijnen
nog als collega hebben meegemaakt, herin-
neren zich haar als een bijzondere en zeer
ruimdenkende vrouw. Opvallend was dat ze
op het werk nooit over haar oorlogservarin-
gen heeft verteld. Wel heeft ze er later een
boekje over geschreven: Mijn oorlogskroniek
(1991).

Wie heeft er nog attributen
van oude WW-Renault?
Op 20 november vorig jaar is mijn vader, oud
wegenwacht Piet Nooteboom, op 73 jarige
leeftijd overleden. Ik zal hem enorm missen.
Piet was een wegenwacht in hard en nieren! 
Ongeveer 14 jaar geleden heb ik met mijn
vader een Renault 4 gekocht met het idee
om een replica van zijn Renault Wegen-
wacht te bouwen. Mede door zijn ziekte -
niet lang na zijn pensionering is bij hem de
ziekte van Alzheimer geconstateerd - is het
project en de Renault op een zijspoor geko-
men. Onlangs heb ik de bewuste Renault bij
toeval weer gevonden; hij stond nog  in zijn
oude stalling. Nu wil ik het plan van mij en
mijn vader graag afmaken; de Renault her-
stellen en er een Wegenwacht Renault van
maken. 
Langs deze weg wil u de lezers van de Bui-
tenband vragen mij hierbij te helpen. Om
van de Renault daadwerkelijk een Wegen-
wacht Renault te maken ben ik op zoek naar
attributen die passen bij de auto. Dit kan uit-
eenlopen van gereedschap tot andere uitrus-
ting, zwaailamp tot lichtbak, bestickering en
andere zaken die er een complete auto van
maken. Wellicht zijn er oud Wegenwachten
die nog spullen in de schuur hebben liggen
en dit willen doneren aan dit project. Alvast
bedankt voor uw aandacht!

David Nooteboom
(zoon van Piet Nooteboom, 

Wegenwacht 525, Planken Wambuis), 
david.nooteboom@gmail.com, 

06-50986334.

De Eend heeft gescoord
Ik wil even ‘zeggen’ dat ik heel veel leuke en
positieve reacties ontving op mijn stukje
over de oud-collega’s in de Eend. Blijkbaar
wordt zo’n bericht gewaardeerd. Dat is toch
mooi!                                          Victoria de Kleijnen

De Reünie: AM-samers
AM-samers is de naam van een groepje van
vier oud-collega’s van ANWB Media. AM-sa-
mers staat voor ANWB Media Senior Ac-
count Managers en is inmiddels een begrip
geworden voor Wim Rust, Tony Willebrands,
Ton Meijer, Ton van der Bijl en hun partners.
Het begon zo: ongeveer tien jaar terug was
er een gezamenlijk initiatief om rond de
kerst ergens op een centrale locatie in het
land met elkaar te dineren. Gewoon voor de
gezelligheid en om elkaar weer te ontmoe-
ten. Deze reünie viel bij een ieder zo in de
smaak, dat we besloten dit met regelmaat
te herhalen. Van het één kwam het ander;
we (per koppel) gingen bij toerbeurt een
dagje uit organiseren met een verrassings-
element en veel geheimzinnigheid en heb-
ben inmiddels diverse actieve, bijzondere,
culturele, spannende, culinaire, creatieve en
supergezellige dagen beleefd. Zo hebben we
met elkaar Solex gereden, musea bezocht,
stadswandelingen gemaakt, klompen be-
schilderd, gevaren in een Sampan bootje op
de Linge en nog veel meer culturele en crea-
tieve uitstapjes gemaakt. Behalve de dagjes
uit met partners (zo’n twee keer per jaar)
ontmoeten de mannen elkaar ongeveer elke
maand tijdens een lunch in de omgeving van
Amsterdam. Deze bijeenkomsten zijn uiter-
aard bedoeld voor mannenpraat: we bespre-
ken de wereldproblemen en halen natuurlijk
ook vele herinneringen uit de ANWB-peri-
ode op. We voorzien de gesprekken uiter-
aard van veel humor en gein. Bijzonder toch
dat collegialiteit getransformeerd is naar
echte vriendschap.
Een ieder kijkt uit naar deze ontmoetingen
en ik hoop dan ook dat we deze nog lang in
ere kunnen houden.                   Ton van der Bijl

Beste lezer,

In deze rubriek krijgt u, lezer, de gele-
genheid om te reageren op artikelen in
de Buitenband.Ook kunt u hier kwijt
wat voor andere lezers van belang, in-
teressant of gewoon leuk om te lezen
is. U kunt uw reactie sturen naar 
redacteur1-bb@vg-anwb.nl 

AM-samers, van links naar rechts: Ton Meijer, Marianne, Mai, Tony Willebrands, Nelly,Wim Rust, Ton van der
Bijl en Ludmilla. Prijsvraag: wie hoort bij wie? 



Heb je wel eens eerder een high tea ge-
daan? Dan vind je het waarschijnlijk wel
leuk om niet overal precies hetzelfde op
tafel te zien verschijnen. Gelukkig komen
er steeds meer fijne plekjes met een
kaart, waarop veel meer staat dan de be-
kende koffie met appeltaart. Zo kan het
zomaar gebeuren, dat je tijdens een high
tea lavendelthee zit te drinken of smult
van een hartige of zoete smaakcombina-
tie, die je nog nooit hebt geproefd. Ook
de traditionele sandwiches, scones en
brownies lijken steeds lekkerder te wor-
den, vast omdat ze helemaal ‘home-
made’ zijn.

Charmant theehuis in 
Zuiderwoude, genieten met
thee en taartjes
Theetuin en Theeschenkerij ‘t Einde in Zui-
derwoude is een van de meest idyllisch ge-
legen theetuinen in Nederland. Het
theehuis is gevestigd in het laatste huis
van het dorp en biedt aan drie kanten uit-
zicht over de weilanden. Het charmante
theehuis ligt aan prachtige fiets-, wandel-
en vaarroutes.
De eigenaresse bakt alle taarten zelf, de
lekkerste wortel-, appel- en bosvruchten-
taarten. Hier is het onmogelijk kiezen uit
al het lekkers. Alles uit eigen keuken is su-
pervers. Kies je een lekker broodje of liever
de High Tea? Voor de zoetekauwen onder
ons: ga voor de tea complet, een kop thee
met drie stukjes zoete taart. Genieten
maar!

Theetuin aan de Amstel, 
H-eerlijk genieten voor het
hele gezin
Theetuin H-eerlijk ligt aan een autovrije
weg aan de Amstel ter hoogte van de Tol-
huissluis in de gemeente Nieuwkoop.
Door de ligging aan een wandel- en fiets-
pad is de theetuin de ideale plek om te
combineren met een dag in de buiten-
lucht. Wanneer je te voet over de brugge-
tjes van de sluis loopt, word je à la minute
blij van de mooie locatie.
Tijdens een bezoek aan de theetuin is het
maar moeilijk kiezen. De lekkerste thee,
fair trade koffie uit Ethiopië en verfris-

sende sapjes met en zonder bubbels van
het Engelse bedrijf Belvoir. Tijdens  zo-
merse dagen maak je het feest compleet
met biologische waterijsjes en schepijs in
bijzondere smaken. Voor de kleine trek is
er huisgemaakt gebak en voor de iets gro-
tere trek zijn er diverse lunchgerechten.
Ook de high tea kan natuurlijk niet ont-
breken. 
Variërend van 1 tot 3 gangen kies jij zelf
hoe je deze invult. Wel even van tevoren
reserveren. Het is niet alleen maar moeilijk
kiezen uit al het lekkers, want waar ga je
zitten? Onder de bomen met zicht op de
sluis, in het gras of in de romantische kas?

Theetuin in Friesland, high
tea op het water
De Arrestant is één van de plekken in Ne-
derland waar je kunt genieten van een au-
thentieke Engelse high tea of afternoon
tea. Op een mooie locatie in het Friese
dorp Wergea, vlakbij Leeuwarden, deelt
Anneke haar passie voor Engeland en de
bijbehorende levensstijl. Haar persoonlijke
aanpak maakt elk bezoek tot een bijzon-
dere ervaring.
Bij de Arrestant proef je van homemade
zoete en hartige lekkernijen, met liefde be-
reid. Door de jaren heen heeft Anneke
steeds meer traditionele Engelse recepten
verzameld. De high tea en de afternoon tea
bestaan uit cake, koekjes, chocolade, sand-
wiches en natuurlijk onbeperkt thee. Bij de
high tea krijg je ook nog een stukje hartige
taart en meerdere soorten cake. In de kou-
dere maanden wordt de thee in de huiska-
mer van de pastorie geserveerd en bij mooi
meer mag je een plekje zoeken in de prach-
tige groene tuin. De sfeer is gezellig, infor-
meel, kleinschalig… Zo fijn! Maar dan:
Weet je wat pas echt bijzonder is? Een
high tea op het water! Een drie uur du-
rende vaartocht met de Puffin Lounge
sloep. Terwijl je geniet van het lekkers
vaart de schipper langs Wartena, door N.P.
de Alde Feanen en Grou. De high tea aan
boord is te reserveren voor 2-8 personen.
Blijf je liever op het vaste land? Boek dan
het wandelarrangement. De gids kruipt in
de huid van Minne Hoekstra, winnaar van

de Elfstedentocht in 1909 en geboren in
Wergea. Maak kennis met de geschiedenis
van het dorp en geniet achteraf van de
high tea. Een bijzonder dagje uit.

Theetuin met vakantiege-
voel, idylle tussen de 
rivieren
Tot in de puntjes verzorgd, gastvrij en even
helemaal onthaasten. Dat is Theetuin Ap-
peltern. Uitbaatster Marsha woonde ja-
renlang in Engeland met haar man en
creëerde met haar theetuin een ultiem va-
kantiegevoel plekje. Voor haar zijn het
vooral de zelfgemaakte producten, het
prachtige uitzicht, de heerlijke geurende
bloemen en de recente gerestaureerde
langgevelboerderij die Theetuin Appeltern
zo bijzonder maken.
In de schilderachtige omgeving van het
Land van Maas & Waal, dichtbij Nijmegen,
Tiel en Oss ligt de monumentale langge-
velboerderij aan het riviertje de Wetering.
Na een grootse restauratie zijn er naast de
theetuin ook vijf sfeervolle kamers, die als
B&B verhuurd worden. De theetuin is een
idyllisch plekje onder de bomen, temidden
van rozenstruiken, waar je welkom bent
om te genieten van verschillende thee-
soorten. Ook espresso, cappuccino, vers
geperst vruchtensap en onweerstaanbaar
lekkere hapjes staan op de kaart. Wat
dacht je van dadeltaart, huisgemaakte
scones, brownies?
Uit eigen ervaring weet Marsha de verruk-
kelijke Engelse traditie in Appeltern voort
te zetten. Uiteraard is alles huisgemaakt
en gaat de high tea gepaard met soep,
sandwiches en scones met clotted cream
en jam. 
Omdat alles met veel liefde en volgens
traditioneel recept in de keuken voorbe-
reid wordt, is vooraf reserveren wel even
nodig. En mocht het weer ietsje minder
zijn, dan wordt de tafel voor je gedekt in
de theeschuur (met houtkachel). De thee-
schuur is de hele winter geopend op zon-
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dag en op andere dagen te reserveren voor
groepen vanaf 8 personen. 

Warm en sfeervol theehuis,
kopje thee met uitzicht
Het Gebakhuus ligt ten zuidoosten van
Deventer op de grens van Gelderland en
Overijssel. Het is een heerlijke plek om aan
te waaien tijdens je wandel- of fietstocht
voor een kopje thee met taart of een high
tea. Midden op het platteland ligt het
zwarte houten theehuis, nieuw gebouwd
en goed passend bij de omgeving. Grote
ramen en openslaande deuren bieden je
een mooi uitzicht over het weidse land-
schap. Zoek een plekje voor een smakelijke
kop koffie of kies een van de bijzondere
smaken thee (moeilijk kiezen uit zoveel
lekkers!). Het huisgemaakte gebak is
moeilijk te weerstaan. Kies je voor de high
tea, dan proef je van alles wat. Een lekker
voorafje gevolgd door een etagère vol met
lekkernijen, zowel zoet als hartig. Een lust
voor het oog, net als het mooie Bunzlau
Castle servies.

Theetuin in het Westland
In De Lier ligt achter de oude Timmerwerf
aan de Hoofdstraat de charmante theetuin
De Bongaard. Bij mooi weer heb je op het
terras een fantastisch uitzicht op het water.
De etagères met zoete en hartige gerechten
zijn zo overvloedig dat je beslist van te voren
niet uitgebreid moet lunchen.  
Naast High Tea kun je hier ook lunchen en
een high wijn gebruiken. Er is een aparte
ruimte als u privé met een eigen gezel-
schap bijvoorbeeld uw verjaardag hier zou
willen vieren of een jubileum. Men ser-
veert vele soorten thee in echt Engels ser-
vies. De warme scones zijn zeker een
bezoek waard! Vergeet niet vooraf te re-
serveren want deze locatie is  populair in
de streek.

Bovenstaande locaties zijn maar een se-
lectie uit nog veel meer leuke plekjes, ver-
spreid over ons land. Ga er in het voorjaar
lekker op uit met de fiets , de boot of de
auto en ontdek ze zelf.

Een van mijn vele neven reist voor zijn
werk half Europa af. Hij eet dan regelma-
tig in sterrenrestaurants; dat zie ik op Fa-
cebook. De schotels, die hij via zijn
Smartphone de wereld instuurt, zijn ware
kunstwerkjes. Je ziet fraai uitgestalde
stukjes vlees, opgefleurd door kleurige
sausjes, gelardeerd met groene kruiden-
sprietjes en rode voedingsaccenten.
Krijg ik daar trek van ? Nee…  Zou mijn
honger gestild zijn na afloop ? Ik betwijfel
het...
Dit zijn geen restaurants om je maag te
vullen. Hier ga je savoureren; geconcen-
treerd, bijna eerbiedig, met aandacht
voedsel tot je nemen. Alleen maar proe-
ven en verder niet denken. Zéker niet aan
het financiële dessert na afloop.
Toen deze neef onlangs jarig was, besloot
ik een kookboek voor hem te kopen. Kon
hij zelf ook eens aan de slag. Dat bleek nog
een hele opgave te zijn. 
Op de afdeling Kookboeken & Eten van de
boekhandel liggen honderden kookboe-
ken, de één nog fraaier uitgevoerd dan de
ander. Die sterrenkoks pakken op die ma-
nier nog een graantje mee van hun be-
kendheid. 
Ik bedacht daar, bij al die overdaad, dat ik
in het begin van mijn ANWB-loopbaan
aan de wieg heb gestaan van Eigen Potje
Buiten Koken, 200 éénvlamsgerechten
voor tent, caravan, picknick en barbecue.
Jawel: een echt ANWB-kookboek voor
kampeerders, 191 bladzijden in linnen
band, prijs f 3,90 voor leden en f 7,80 voor
niet-leden. 
Dat ik aan de wieg stond, betekent niet
dat ik het ook heb geschreven. Ik mocht
het (uiteraard in positieve termen) aan-
kondigen in de Kampeerkampioen. Dat
was al moeilijk genoeg! Je kreeg acuut
brandend maagzuur bij  het lezen van de
inhoudsopgave. Die ging van “gekookte

ballen aardappelraspsel’ via “rijst met gar-
nalen’ tot aan “knakworstjes in kerriesaus’.
Ach, wat wist ik in dat prille begin van
journalistieke onafhankelijkheid… 
Ik schreef braaf mijn positieve stukkie, ook
al omdat de auteur regelmatig op onze re-
dactie kwam. 
Dat was een aardige, graatmagere man
met uitgeholde kaken. Hij arriveerde
meestal zo rond lunchtijd en liet zich dan
maar wat graag uitnodigen om in onze
kantine zich te goed te doen aan de onvol-
prezen zoute kroketten waaraan ik nog
steeds met water in de mond kan terug-
denken.
Voor mijn neef zocht ik een kookboek uit
over de Chinese keuken. Op de foto’s zag
het er allemaal heerlijk en exotisch uit.
Maar ook hierbij speelden mijn herinnerin-
gen mij weer parten. In 1988, toen we nog
jong en lenig waren, trokken mijn vrouw
en ik een paar weken met de rugzak door
China. 
Dat was in die tijd best een heel avontuur,
óók wat eten betreft. Op de markten kon
je zien wat de dagelijkse kost in China toen
was. Je kon er slangen kopen, er hingen ge-
vilde katten, grote glimmende levers vol
vliegen en kleine schildpadjes, waarbij in
het schild een gat was geboord om een
touwtje door te doen. 
Dat was om ze levend en vers te houden.
Het was een schokkend geheel. Vooral,
omdat je wist dat hier je menu voor de ko-
mende weken lag uitgestald. 
Tja, dat was even slikken na onze af-
scheidsmaaltijd thuis: boerenkool met
HEMA-worst.

Joop Karsemeijer
johkars37@hotmail.com
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Op eerste kerstdag 2017 is Jan Korstjens
overleden. Een ANWB‘er in hart en nie-
ren is van ons heengegaan. Vele oudge-
dienden zullen Jan kennen als de
hoofdredacteur van de Kampioen, het
lijfblad van de ANWB. Het blad dat nog
steeds bij de gepensioneerden in de brie-
venbus valt. Anderen zullen hem mis-
schien nog kennen als een fervent fietser.
Jan is ruim 91 jaar geworden.

Als VG-ANWB hebben we veel te dan-
ken aan Jan. Jan was de man die in een
kort gesprek met de heer Blankert,
hoofddirecteur van de ANWB, voor-
stelde om een vereniging van gepensio-
neerden op te richten. De reactie van de
heer Blankert was kort maar krachtig;
‘Ja, doe maar’. En zo is het gekomen. Jan
heeft het initiatief genomen en vond de
heren mr. Harmsen, De Jongh en Brand
bereid om de vereniging verder vorm te
geven. Deze drie heren zijn bij de oprich-
tingsvergadering op 17 november 1979
als bestuurslid gekozen. In de lijst van
(oud)bestuursleden komt de naam van
Jan Korstjens niet voor. Het kenmerkt
Jan. Stilletjes op de achtergrond actief
zijn, maar eigenlijk nooit op de voor-
grond. Maar ondertussen wel alles rege-
len zoals hij vond dat het geregeld
moest worden. 
Rustig en met argumenten onder-
bouwde hij zijn meningen. Van nabij heb
ik dat mee mogen maken toen we op de
Verkeersafdeling op elke dinsdag een
uurtje overleg ‘Publiciteit en Verkeer’
hadden. Jan was daar altijd bij, net als de
redacteuren van de Autokampioen en
Verkeerskunde. En natuurlijk ook Theo
Kroon, chef Persdienst. Ik bewaar goede
herinneringen aan de samenwerking
met Jan.

Een vereniging behoort natuurlijk ook
een verenigingsblad te hebben. Dat
werd de Buitenband. Vanaf het eerste
blad was Mevrouw Tine Meijer-Meurs
eindredacteur. Ze was tevens bestuurs-
lid. Zo ongeveer vanaf zijn pensionering
was Jan lid van de redactie. In 1990 werd
hij redacteur en in 1994 werd hij hoofd-
redacteur. Hij nam het hoofdredacteur-
schap over van Bram Roozendaal, die in
1994 verder ging met de rubriek ‘Bedrie-
gertjes van Roozendaal’. Jan stopte in
2005 als hoofdredacteur van de Buiten-
band. De hoofdredactie werd toen over-
genomen door Wim de Graaf die al een
paar jaar lid van de redactie was.

Jan Korstjens was niet alleen actief bij
VG-ANWB. Op 25 augustus 1983 vond
de oprichtingsvergadering van de OVGO
plaats. OVGO staat voor ‘Overleggroep
van Verenigingen van Gepensioneerden
van Ondernemingen’. De OVGO werd
opgericht door vijf verenigingen. Bij het
vierde overleg op 12 maart 1985 werd de
VG-ANWB als zesde lid aan de overleg-
groep toegevoegd. Gaandeweg groeide
de OVGO. Jan werd lid van de OVGO-
commissie ‘PR en Publiciteit’. Hij heeft
toen aan de wieg gestaan van de vereni-
gingsperiodiek van OVGO. Jan is gedu-
rende circa twintig jaar redacteur
geweest van OVGO-nieuws/naderhand
NVOG nieuws. Door een fusie ging
OVGO vanaf 1 januari 1998 namelijk ver-
der als NVOG. Mede dankzij Jan zag het
bestuur af van de plannen om met een
knipselkrant te volstaan en werd het
een volwaardig tijdschrift. Ingegeven
door kostenbesparing verscheen de pa-
pieren versie voor het laatst in novem-
ber 2011. Maar Jan had toen zijn taak als
eindredacteur al eerder beëindigd. Als

redacteur woonde hij ook de bestuurs-
vergaderingen bij. Wederom dus niet in
een bestuursfunctie, maar wel aanwezig
op de achtergrond en hij zal ongetwij-
feld vanuit zijn positie ‘gestuurd’ heb-
ben.

Jan was en bleef sterk betrokken bij de
VG-ANWB. In persoon was hij de laatste
jaren niet meer aanwezig bij de bijeen-
komsten, maar op afstand bleef hij alles
volgen. In mijn dossier zitten nog twee
kerstkaarten van hem uit ca 2012/2013
met een toch wel emotionele lading. Zo
schreef hij dat elke Buitenband voor
hem weer een verrassing was. Hij las
alles. Van A tot Z was hij verrast door de
ontwikkeling die de Buitenband heeft
doorgemaakt. Daarbij legde hij er we-
derom de nadruk op hoe belangrijk het
was dat de leden goed geïnformeerd
werden. Als voorbeeld verwees hij naar
pagina 20 van de editie Winter 2013. Die
pagina ging over pensioenen. Op 86-ja-
rige leeftijd liet hij – al schrijvend, zeer
laat op de avond – duidelijk blijken dat
hij emotioneel werd van de positieve
ontwikkelingen bij de VG-ANWB. Ik heb
dat destijds beschouwd als een groot
compliment. Een compliment van een
man die wist wat voorlichting was en
dan voorlichting met een praktische be-
nadering. Een man die veertig jaren van
zijn leven in dienst heeft gestaan van de
ANWB. Met zijn overlijden is een echte
ANWB’er van ons heengegaan. Een man
die aan de wieg heeft gestaan van de
VG-ANWB. Een man die zich nauw be-
trokken voelde bij de gepensioneerden.
Zijn partner Anneke Karthaus kan trots
zijn op zo’n man.

Beno Koens
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VG-ANWB en NVOG

In deel 1 ben ik ingegaan op de diverse
ouderenorganisaties. De VG-ANWB is al
van oudsher aangesloten bij de NVOG.
Zie ook het In Memoriam van Jan Korst-
jens, die ca twintig jaar redacteur is ge-
weest van NVOG-nieuws. Maar ook
anderen zijn actief geweest, zoals mr.
Faber, voorzitter van de VG-ANWB van
1985 tot zijn overlijden in 1989 en toen
deel uitmaakte van de pensioencommis-
sie van de NVOG. De andere beschreven
organisaties waren KBO-PCOB, Noom,
ANBO en KNVG. 

KNVG, afsplitsing en samen-
werking
Van de KNVG is in deel 1 aangegeven dat
het een afsplitsing is van NVOG in het jaar
2012. De afsplitsing was een gevolg van
een verschil in inzichten, hoewel ook per-
soonlijke ambities een rol hebben ge-
speeld. Ook over de aanpak van de belan-
genbehartiging verschilden de meningen
binnen beide groeperingen. Eén groep was
een voorstander van slaan op de trom en
veel publiciteit zoeken en de andere partij
binnen NVOG was behoudender en een
voorstander van belangenbehartiging met
concrete en haalbare voorstellen via de
contacten met politici rond de Hofvijver
en ambtenaren op de diverse ministeries.
Om tot oplossingen te komen is destijds
uit het overleg van platformvoorzitters
een commissie van drie benoemd. Eén van
de drie was ik. Wat leek als een karwei dat
in een paar weken zou zijn opgelost werd
een zeer intensief traject voor een half
jaar. Alle constructieve voorstellen en
lijmpogingen ten spijt trok het bestuur
zich in mei 2012 terug, nog voordat er in
een Algemene Vergadering tot een stem-
ming kon worden overgegaan. Enige tijd
later werd KNVG opgericht met de toen-
malige voorzitter van NVOG als de nieuwe
voorzitter van KNVG. Daarna volgde een
moeilijke periode, maar zoals dat vaker
gaat, heelt de tijd vele wonden. En het
helpt als bestuursleden van toen, zoals de
voorzitter, hun aandachtsgebieden naar
elders hebben verplaatst en afscheid heb-
ben genomen. Betrokkene is nu lid van de
Tweede Kamer voor de 50+ partij.
Via werkgroepen is er nu veel onderling

contact tussen NVOG en KNVG. De ver-
schillen in aanpak zijn er nog wel, maar
worden minder manifest. Ook zijn er ge-
sprekken gaande om elkaar op administra-
tief gebied hulp te bieden. In decem-
ber 2017 is de samenwerking verder bespro-
ken. De slotconclusie van dat overleg was
dat er goede argumenten zijn om de sa-
menwerking te intensiveren. Na vijf ja-
ren van gescheiden optrekken lijkt het mo-
ment gekomen om elkaar te versterken.

Commissies binnen NVOG
De drie hoofdthema’s waarop NVOG zich
richt zijn pensioenen, zorg en inkomen.
Voor deze thema’s zijn commissies in het
leven geroepen.
•   Commissie Pensioenen,
•   Commissie Zorg & Welzijn – Wonen &

Mobiliteit (Z&W),
•   Commissie Inkomen en Koopkracht

(I&K)
In deze commissies zitten niet alleen vrij-
willigers van NVOG. Zo zitten bij de geza-
menlijke commissie Pensioenen ook
vertegenwoordigers van KNVG, ANBO en
KBO-PCOB. Dit maakt het mogelijk om
‘naar buiten toe’ op te treden als geza-
menlijke ouderenorganisaties. Bij brieven
etc. naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer
worden alle afzonderlijke logo’s op het
briefpapier afgedrukt. In de commissies
Z&W en I&K zitten naast de vrijwilligers
van NVOG alleen vertegenwoordigers na-
mens KNVG. 

Platforms binnen NVOG
Om lidorganisaties zoveel mogelijk bij het
werk van NVOG te betrekken zijn er plat-
forms ontwikkeld. Een platform bestaat
uit een groep lidorganisaties met een min
of meer vergelijkbare achtergrond. Op
deze wijze komen in de platformvergade-
ringen onderwerpen aan bod, waar ieder-
een iets van zijn of haar gading kan vinden.
Er zijn bijvoorbeeld uitwisselingen over de
stand van zaken bij de diverse pensioen-
fondsen en hun verantwoordingsorganen,
maar ook over de faciliteiten die de gepen-
sioneerden nog ontvangen van de oud-
werkgever. Een notitie met tips over
ledenwerving komt eveneens  vanuit de
platforms. In het verleden lag er altijd veel
accent bij pensioenen, maar verschuiving
in de richting van zorg is merkbaar. Wel
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blijft het lastig om als lidorganisatie veel
aan zorg te doen. Voorlichting geven hier-
over kan echter wel en daar wordt steeds
meer aan gedaan.

NVOG kent de volgende
platforms

•    VR: Platform Rechtstreeks Verzekerde
Regelingen. Dit zijn regelingen waarbij
de pensioenen bij een verzekerings-
maatschappij zijn ondergebracht.

•    DIO – HNI: DIO staat voor Dochters In-
ternationale Ondernemingen. Denk bij-
voorbeeld aan Siemens. DIO was een
zelfstandig platform maar door veran-
deringen in de markt is DIO samenge-
voegd met HNI, dat staat voor Platform
Handel, Nijverheid en Industrie. De VG-
ANWB is ondergebracht bij het plat-
form HNI, waarvan ik sinds september
2010 voorzitter ben. Eerst ad-interim en
later definitief.

•    FI: Platform Financiële Instellingen,
waaronder lidorganisatie van ABN-
AMRO, Rabo etc.

•    SOI: Platform (semi-)overheidsinstellin-
gen, waaronder sommige verenigingen
van de politie, officieren van de krijgs-
macht, het loodswezen etc.

•    FASv: Federatie van Algemene Senioren-
verenigingen. Deze bond van 69 onaf-
hankelijke ouderen- en senioren-
verenigingen behartigt de belangen van
ruim 14.000 senioren. Het zijn vereni-
gingen met een lokaal karakter, die
hechten aan een eigen organisatie-
vorm, activiteiten en belangenbeharti-
ging op lokaal niveau. Veel senioren die
nu lid zijn van een plaatselijke vereni-
ging waren vroeger aangesloten bij de
ANBO. Voor de belangenbehartiging op
nationaal niveau hebben de plaatselijke
organisaties via de FASv aansluiting ge-
vonden bij NVOG.

De voorzitters van alle platforms vergade-
ren ongeveer vier keer per jaar met het be-
stuur en commissievoorzitters. Er zijn dus
directe lijnen met het bestuur.

In de volgende Buitenband wordt dit drie-
luik over belangenbehartiging in het
Haagse afgerond.

Beno Koens



Het ANWB-archief in de catacomben van
het hoofdkantoor aan de Wassenaarse-
weg  heeft een omvangrijke collectie van
deze eretekens verzameld. Ze worden
daar zorgvuldig bewaard en beschermd
tegen de tand des tijds.  Maar wat die
‘sterren op je  kraag en strepen op je
mouw’ (naar de jaren 50 hit van Anneke
van Hooff) precies betekenden is in de an-
nalen van de ANWB helaas niet terug te
vinden.
De Bonds-archivarissen doen daarom een
beroep op het collectief geheugen van de
VG-ANWB. Onder al die oud-medewer-
kers zijn wellicht mensen die zich de WW-
uniformen van weleer nog kunnen
herinneren. En die nog weten wat die in-
signes precies betekenden. Of daar nog
documentatie van hebben.

Helpt u ook mee?
Op deze pagina’s staan 27 genummerde
foto’s. Wilt u helpen en denkt u te weten
wat een van deze insignes betekent, no-
teer dan:
-     Het nummer van de foto.
-     De rang en/of functie die aan het in-

signe verbonden is.

De medewerkers van het ANWB-archief
staan soms voor een raadsel. Neem bij-
voorbeeld de uniform-insignes uit de be-
gintijd van de Wegenwacht. Het archief
heeft heel veel verschillende in de collec-
tie. Maar wat was nou precies hun bete-
kenis?

De Wegenwacht had in zijn beginjaren
wat militaristische trekjes. De eerste mo-
torfietsen waren Harley Davidson Libera-
tors van het Canadese leger. Iedere
Wegenwacht die een ANWB-lid tegen
kwam bracht een welhaast militair saluut
met de hand aan de pet. En het uniform
toonde grote gelijkenis met wat soldaten
plegen te dragen. Het was gemaakt van
stof die de ANWB van de Canadese bevrij-
ders had gekregen.

Rangen en standen
Ook kende de Wegenwacht-organisatie de
nodige rangen en standen, die tot uitdruk-
king werden gebracht door middel van al-
lerlei insignes. 
Er waren allerlei speldjes, maar ook gebor-
duurde insignes die op het uniform wer-
den genaaid.

-     Zo mogelijk de periode (jaartallen)
waarin het insigne gebruikt werd.

-     En eventueel aanvullende informatie.
Uiteraard geldt: hoe meer insignes u kunt
beschrijven, hoe beter. Stuur uw informa-
tie per brief of per e-mail naar de redactie
van de Buitenband (adres vindt u in het
colofon). Wij zorgen dan dat een en ander
bij het ANWB-archief terecht komt.  Ho-
pelijk kunnen we in een volgend nummer
van de Buitenband deze foto’s opnieuw
publiceren, maar dan met een duidelijke
omschrijving. Dan is er weer een stukje
ANWB-geschiedenis vastgelegd voor het
nageslacht.  Wordt vervolgd!

Tekst: Jos Vroomans
Foto’s: ANWB Archief
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e uniform-insignes van de WegenwachtD
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foto 2

foto 3

foto 4

foto 5
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Niet met de Franse slag

Onze correspondent had op een van zijn
reizen een opvallende belevenis, waar-
van hier het verslag.  
Tien jaar geleden verruilden Simon en
Marijke Zwart ons kleine kikkerlandje
voor La douce France. Hoewel beiden de
vijftig toen al ruimschoots gepasseerd
waren, togen ze erheen om in Bourgon-
dië een ‘bed & breakfast’ te beginnen. 
En wat voor eentje!

Meubelmaker
In een periode waarin de meeste van hun
leeftijdsgenoten het al wat rustiger aan
gaan doen, besluiten Simon en Marijke
Zwart hun droom te verwezenlijken. Ze
kopen een oude boerderij in Ravière, een
gehucht in de Bourgondische gemeente
Bouhy.  Ter oriëntatie: dat ligt een goeie
honderd kilometer ten zuidoosten van Or-
léans.  

De plek is niet toevallig gekozen. Simon:
‘Er zijn misschien wel duizend boerderijen
te koop in Frankrijk, maar deze bevindt
zich op een aantrekkelijke locatie. Want
met zo’n 650 kilometer vanaf Utrecht is
Bouhy voor veel Nederlanders in een dag
te bereiken. 
Bovendien ligt de doorgaande route naar
het zuiden hier niet zo ver vandaan, wat
weer gunstig is voor mensen die op door-
reis zijn.’ 
De voorlaatste eigenaar van de boerderij is
een Nederlander, die er een B&B van wil
maken. Door allerlei tegenslagen geeft hij
er na een jaar al de brui aan en wordt dan
maar vrachtwagenchauffeur.  De deels
verbouwde boerderij gaat opnieuw in de
verkoop en trekt de aandacht van de fami-
lie Zwart uit Nieuw Vennep. 
Als ze hun langgekoesterde wens in ver-
vulling zien gaan, heeft Simon er vijfen-
twintig jaar opzitten als teamleider bij de
Aalsmeerse bloemenveiling.  Van origine is

hij meubelmaker en dat zal hem in Frank-
rijk nog goed van pas komen. Marijke
neemt afscheid van de bloemenzaak
waarvoor ze boeketten maakt. Ook haar
creativiteit en passie voor koken passen
prima in de plannen die ze met de boerde-
rij hebben. Marijke: ‘We wilden uiteindelijk
vijf kamers, elk met een eigen douche en
toilet. 
De deuren van de kamers beneden komen
uit in de centrale huiskamer. De logees van
boven bereiken die via een trap langs de
buitengevel. 
Ik serveer daar elke ochtend het ontbijt en
de gasten kunnen er altijd terecht voor
koffie, thee of gewoon een even kletsen
met elkaar rond de open haard.’ Als de
gasten daar prijs op stellen, verzorgt Ma-
rijke overigens een paar keer per week een
viergangendiner.

Kamperen bij de boer
De eerste twee kamers van ‘Residence
Zwart’ waren een maand na de verhuizing
al klaar om te worden verhuurd. Marijke:
‘Dat kwam goed uit, want er moest geld
verdiend worden. Ook al doe je veel zelf,
zo’n verbouwing kost een lieve duit.’  Als
het om verbouwen gaat, deinst de heer
des huizes gelukkig niet gauw ergens voor
terug. Timmeren, metselen, elektra of sa-
nitair vinden in eigen beheer plaats. Com-
plete muren - ook dragende - zijn
geplaatst of zonodig verplaatst. Dochter
Roos, die de creatieve ideeën van mama in
haar genen heeft, is verschillende keren
vanuit Nederland overgekomen om de
themakamers van passende muurschilde-
ringen te voorzien. Zo ontstond er onder
meer een suite met de naam Romeo en
Julia, eentje in Marokkaanse sfeer en een
kamer waarin de Drie Musketiers zich he-
lemaal op hun gemak zouden hebben ge-
voeld. 
Aan de andere kant van het woonhuis
staat een zogeheten gite oftewel een va-
kantiewoning. Voor wie een kamer niet

V erkWrij&

Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar redacteur1-bb@vg-anwb.nl

Marijke en Simon Zwart vertrokken naar Frankrijk
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voldoende te bieden heeft, is er dus een
oplossing in de vorm van dit 4-persoons
onderkomen. Op een steenworp afstand
van de gite bevinden zich de jacuzzi en het
zwembad. Ook dit bassin van 10 bij 5
meter is grotendeels eigenhandig gereali-
seerd. Het 1,2 hectare grote terrein omvat
verder een schuur met overkapping, waar
onder andere een potje tafeltennis kan
worden gespeeld, een boomgaard en aan-
grenzend een weilandje voor de schapen
en de pony. Tot het dierenpark van Ravière
kun je verder nog de (loslopende) kippen,
ganzen en konijnen rekenen. Omdat de
natuur er vrijelijk zijn gang kan gaan,
neemt hun aantal elk jaar toe.  De honden
Francy en Guillaume houden een oogje in
het zeil, mochten de ganzen even met iets
anders bezig zijn. 
Behalve een pension annex restaurant
runnen de ‘Zwartjes’ in zekere zin dus te-
vens een boerenbedrijf.  Een kampeerboe-
renbedrijf moeten we eigenlijk zeggen,
want sinds een paar jaar is het ook moge-
lijk om met je caravan of camper in de
boomgaard te overnachten.

Jacuzzi
Wie de website www.raviere.com be-
zoekt, krijgt een aardige indruk van hoe
het daar vooral in de zomer toegaat.
Steeds meer Nederlandse, maar ook
Franse en Engelse gasten weten de B&B in
Bouhy te vinden. Sommige komen er zelfs
regelmatig. In de gastenboeken staan veel
van hun opgetogen ervaringen. Denk
vooral niet dat jij enige bent die hier zo
boft, want daarin valt te lezen dat Simon
en Marijke zich voor èlke bezoeker het

vuur uit de sloffen lopen.  Van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat zijn ze in touw om
het hun gasten naar de zin te maken. Da-
gelijks hebben ze één moment voor hun-
zelf. Dat is rond middernacht wanneer ze
zich uitgeput met een glas wijn in de ja-
cuzzi laten zakken. 
Hoewel beiden de zestig inmiddels ruim-
schoots gepasseerd zijn en hun ‘liefde
voor het vak’ nog geen fractie is afgeno-
men, begint het harde werken toch z’n tol
te eisen. Vooral Marijke is tegen het eind

van het vakantieseizoen hard aan rust toe.
Om die reden hebben ze besloten Ravière
te koop te zetten. Diep in het hart hopen
ze nog een poosje op hun Franse landgoed
te mogen blijven, maar het gezonde ver-
stand zegt dat het zo langzamerhand tijd
wordt om naar Nederland terug te keren. 
Daar wonen de kinderen en de kleinkinde-
ren, dus van een rustige oude dag zal wel
niet zo heel veel terechtkomen…

Aad van der Poel

Een bed & breakfast a la Française

Aan thema-kamers geen gebrek



zijn grotendeels
gespaard gebleven.
In de negentiende
eeuw ontstonden
de eerste wijken
buiten de stads-
gracht. Door de
grote maatschap-
pelijke ontwikkelin-
gen in de tweede

helft van de 19de eeuw werd Leeuwarden
vooral belangrijk als stad met een cen-
trumfunctie voor de regio. Landelijk ge-
zien nam de positie van Leeuwarden toen
sterk in betekenis af. Die situatie is tegen-
woordig nog steeds zo. 

Door de eeuwen heen heeft Leeuwarden
vele beroemdheden voortgebracht op het
gebied van o.a. kunst, literatuur, weten-
schap en politiek. Wereldbekend zijn bij-
voorbeeld de kunstenaars Hans Vredeman
de Vries en Maurits Cornelis Escher, de
schrijvers Francois Haverschmidt, Simon
Vestdijk en Jan Jacob Slauerhoff, de politi-
cus en dichter Piter Jelles Troelstra en de
danseres en spionne Mata Hari. 

Mata Hari

Leeuwarden kent dus een rijke geschiede-
nis. Het is misschien typerend voor het lot
van een stad als Leeuwarden, dat niet één
van de hier genoemde grootheden zowel
geboren als gestorven is in de Friese
hoofdstad. 
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Een stad vol historie

Leeuwarden is ontstaan uit een drietal
bewoningskernen, gelegen op terpen aan
de oever van de Middelzee. Aan de voet
van de Oldehove zijn bij recent archeolo-
gisch onderzoek sporen van bewoning
uit de eerste eeuw gevonden, maar van
permanente bewoning sindsdien is geen
sprake geweest. Zeker is dat in de ne-
gende eeuw de kerk van Sint Vitus op die
plek werd gesticht. De ligging aan de
Middelzee was voor de handel ideaal. De
vroegste stedelijke bewoningskern lag in
het gebied van de Hoogstraten. Zo begon
Leeuwarden zich als stad te ontwikkelen.
Maar in de dertiende eeuw slibde de Mid-
delzee dicht en concentreerden de han-
delsactiviteiten zich voortaan in de eigen
regio.

In 1435 werd Leeu-
warden een stad
met één rechtsge-
bied en hoofdstad
van het gewest in
1504, toen het cen-
trale bestuur en de
rechtspraak zich
hier vestigden. Daar-

naast werd Leeuwarden de residentie van
de Friese stadhouders. In deze eeuwen
kwam de stad tot grote bloei. Het aantal
inwoners steeg spectaculair: van vijfdui-
zend rond het jaar 1500 tot zestiendui-
zend in 1650. Leeuwarden behoorde toen
tot de tien aanzienlijkste steden van Ne-
derland. Daarvan getuigen nu nog tal van
monumentale gebouwen uit die tijd. Zoals
de Kanselarij, het belangrijkste monu-
ment van de provincie, het Stadhouderlijk
Hof, de Waag als centrum van de handel
en de scheve toren de Oldehove.

Bescherming tegen de vijand
Het welvarende Leeuwarden moest wel
beschermd worden tegen vijanden. Daar-
toe werd de stad rondom van een gracht
en wallen voorzien. Deze verdedigings-
werken zijn later, toen zij overbodig wer-
den, afgebroken of tot plantsoen
gemaakt. De grachten in de binnenstad

Leeuwarden bakermat van
het Nederlandse koningshuis
Het Oranjepoortje in de Grote Kerk van
Leeuwarden is één van de restanten van
het stadhouderlijke hof in de Friese hoofd-
stad. Wat is de band tussen de vorstelijke
Oranjes en Leeuwarden? De Friese stad-
houder Willem Frederik van Nassau-Dietz
blijkt hierin een sleutelrol te vervullen.

De eerste Nassau-stadhouder van Fries-
land (inclusief Drenthe en Groningen) is
Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
(1560-1620), volle neef van Willem van
Oranje. Als de Tachtigjarige Oorlog in 1648
ten einde komt met de Vrede van Münster
is Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-
1664) stadhouder van Friesland. Hoewel
hij zijn residentie in Leeuwarden laat uit-
breiden en ook een tuin laat aanleggen is
Willem Frederik de eerste vredesjaren om
politieke redenen meer in Den Haag dan in
Friesland.

In Den Haag probeert Willem Frederik in-
vloed uit te oefenen op de standpunten
van de Friese afgevaardigden. Als stad-
houder heeft hij niet rechtstreeks toegang
tot de Staten-Generaal, het hoogste be-
stuurlijke college van de verenigde gewes-
ten. Maar veel Friese afgevaardigden
hebben hun bestuursfuncties aan Willem
Frederik te danken en zijn dus wel gevoelig
voor de standpunten van de stadhouder.
Bovendien zijn de Oranjes ook in Den
Haag. Deze nauw verwante familie levert
meestal de stadhouder voor de rijke ge-
westen Holland, Zeeland, Utrecht, Over-
ijssel en Gelderland. In de eerste jaren na
de Tachtigjarige Oorlog vervult Frederik
Hendrik (1584-1647) die functie. En hij wil
eigenlijk stadhouder zijn van alle Neder-
landen, net als Willem van Oranje aan het
begin van de Tachtigjarige Oorlog, dus ook
van Friesland. Voor de Friese stadhouder
Willem Frederik is het dan ook verstandig
om dicht in de buurt van zijn rivaal te blij-
ven.

tadswandeling in LeeuwardeS
Op 20 juni aanstaande.



Trouwplannen
Willem Frederik kan beter overweg met
de volgende Oranje-stadhouder Willem II
(1626-1650). Maar als Willem II in 1650
plotseling op 24-jarige leeftijd overlijdt,
blijkt  het vroege overlijden van de Oranje-
stadhouder  van groot voordeel voor de
Friese stadhouder.

Gedenkplaat in de Prinsentuin

De pogingen van Willem Frederik om te
trouwen met een dochter van zijn rivaal
Frederik Hendrik waren namelijk tot dan
toe allemaal stukgelopen op de ambities
van diens vrouw Amalia van Solms (1602-
1675). Zij had haar oog laten vallen op be-
tere partijen voor haar kinderen. 
Als Willem II overlijdt moet Amalia haar

eisen echter bijstellen. Want in de Hol-
landse gewesten breekt een stadhouder-
loze periode aan en het voortbestaan van
de Oranje-dynastie is onzeker. Willem Fre-
derik is nu wel een geschikte partij voor de
overgebleven dochter Albertine Agnes
(1634-1696). In 1652 vindt het huwelijk
plaats. Daarna is Willem Frederik vaker in
Friesland.

In vergelijking met de Oranjes beschikken
de Friese Nassau ‘s over betrekkelijk wei-
nig inkomsten. Maar Willem Frederik be-
hoort nu tot een van de belangrijkste
families van het land. En zijn echtgenote
Albertine Agnes is een vorstelijke staat ge-
wend. Het dwingt Willem Frederik om ver
boven zijn stand te leven en er een hof-
houding met allure op na te houden. Als
Willem Frederik zich in 1664 dodelijk ver-
wondt bij het schoonmaken van zijn pis-
tool laat hij een berg schulden na. 

Stamvader
In 1702 overlijdt de laatste kinderloze
Oranje-stadhouder Willem III (1650-1702).
De staten van Holland en Zeeland beslui-
ten opnieuw geen nieuwe stadhouder te
benoemen. In Friesland, Groningen en
Drenthe blijven de Friese Nassau ‘s hun
ambt uitoefenen. Als in 1747 in Holland en
Zeeland toch weer een stadhouder wordt
benoemd valt de keuze op Willem IV (1711-
1751), de achterkleinzoon van Willem Fre-
derik. Hiermee is hij de stamvader van het
huidige Nederlandse koningshuis gewor-
den. Vandaar dat Leeuwarden nog steeds
een Oranjepoortje heeft.

Albertine Agnes van Oranje-Nassau en haar drie
kinderen, geschilderd door Abraham van den Tem-
pel in 1668. (Foto Wikimedia

buitenband - voorjaar  15

Culturele hoofdstad van 
Europa
De culturele hoofdstad van Europa 2018 is
een Europees kunstevenement. Jaarlijks
worden één of meerdere steden uit ver-
schillende landen gekozen als culturele
hoofdstad van Europa. Voor 2018 zijn dat
Leeuwarden en Valletta in Malta.

Stadswandeling Leeuwarden
Zin om deze mooie stad zelf eens te be-
zoeken? Op 20 juni hebben we een stads-
wandeling georganiseerd waarbij we ook
het Berenburgmuseum bezichtigen en een
praamvaart door de grachten maken.
Meer informatie kunt u later vinden in de
schriftelijke uitnodiging en op onze web-
site. Daar kunt u zich dan ook opgeven
voor deze excursie. 

Interieur van de Grote of Jacobijnerkerk: portaal van
het Oranjepoortje gezien vanuit de binnenzijde van
het koor. Links enkele familiewapens van de Friese
stadhouders. (Foto: Nationaal Archief)

Annette Notenboom

  en

Willem Frederik van Nassau op jonge leeftijd
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Enkele jaren terug ben ik zeven weken in
Peru op backpackersvakantie geweest en
vorige aflevering kon u lezen, dat ik ten-
slotte weer terugkeerde op mijn uitvals-
basis Cusco na een excursie naar Machu
Picchu. 

Puno

Caviahuisjes

Nu, enkele dagen later, om 10 uur in de
avond nemen Rik en ik de nachtbus naar
Puno voor een excursie naar het Titicaca-
meer. De volgende ochtend om vijf uur
komen we aan. Het is koud, amper 7 gra-
den C op deze hoogte (3800 m). Met een
groepsreis bezoeken we Sillustani, een
ruïne met (pre-) Inca graftombes en offer-
plaatsen. Het ligt in een prachtig gebied
aan het meer. Hier zijn  veel magnetische
stenen, die ook in de graftombes zijn ver-
werkt. Het magnetisme is hier zo sterk,
dat je kompas van slag raakt. De graftom-
bes zijn geïnspireerd door het geloof in
reïncarnatie en hebben baarmoeder- en
penisvormen. Koninklijke mummies wer-
den ingepakt in de prachtigste stoffen van
alpacawol en behangen met goud en zil-
ver. De overledenen kregen instrumenten
mee voor het hiernamaals en werden in de
foetushouding begraven om de reïncarna-
tie te vergemakkelijken. Onderweg terug
naar Puno doen we een arbeidershuisje
aan. Men leeft van de landbouw zonder
enige vorm van mechanisatie. Veel zaden
en granen en verschillende soorten aard-
appelen worden verbouwd en consump-
tie-cavia’s telen ze in speciale cavia-hutjes.

De vrouwen zijn gekleed in prachtige rok-
ken en geborduurde blouses en omslag-
doeken, die ze zelf breien. Ze spinnen ook
het garen, maken rokken en weven tafel-
kleden. De mannen borduren de blouses
en omslagdoeken. Ze zijn er altijd en altijd,
ook onderweg, mee bezig. Na een korte,
maar goede nachtrust varen we verder
naar het eiland Taquile. Om in het dorp te
komen, moet je steil omhoog lopen en be-
reik je bijna de 4000 meter. Terug naar be-
neden gaat het via een trap in de rotsen
van 525 treden. Vanaf de top biedt het ei-
land prachtige vergezichten. Boven op het
centrale plein kun je de brei- en weefkun-
sten van de bewoners bewonderen en
kopen. 

Breisels

Ook hier is het toerisme de belangrijkste
bron van inkomsten. Alles is zeker drie
keer zo duur als in Cusco. De status van de
man is te herkennen aan de kleuren van de
muts: rood met wit: single, rood: ge-
trouwd. Veelkleurig en als het koud is met
hoed over de muts heen: belangrijk figuur.
Bij de vrouwen is dat minder duidelijk. De
meisjes hebben erg lang haar, dat wordt
afgeknipt op het moment dat ze in het
huwelijk treden en dan tezamen met wol
verwerkt wordt in een rug-lendenriem
voor de man. Die beschermt  zijn rug bij
zwaar tilwerk. De rest van de riem is in een
individueel geweven patroon met  soms
het levensloop-verhaal erin. Die middag
ga ik met de boot terug naar Puno, waar ik
Rik weer tref. Ik eet er voor het eerst van

amos,V met Mieke

De volgende dag ga ik het meer op, nu
zonder Rik. 

Het Titicacameer

Kaart Titicacameer

Dit is het hoogst gelegen bevaarbare meer
ter wereld op 3810 meter. Het is 281 meter
diep en 10.000 km2 groot. Met de motor-
boot komen we bij een groep van 48 riet-
eilandjes. Het zijn blokken van rietwortels,
circa vijf bij tien meter en 70 cm hoog.
Daarover liggen rietlagen tot ook zo’n 70
cm dikte. De bouw duurt ongeveer een
jaar, inclusief de erop geplaatste huisjes. 

Amantani

Ze worden verankerd met touwen en
palen. Als je ruzie met de buren krijgt,
zaag je het door en sleep je je erf verderop.
Dit eiland Uros is erg toeristisch. Je kunt
net als in Volendam in de lokale kledij op
de foto. We varen verder naar Amantani,
drie uur verderop. De burgemeester en
mensen van de gastgezinnen, waar we
zullen verblijven, wachten ons op. 

Backpacken in Peru (slot)
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mijn leven alpacavlees, dat wat op rund-
vlees lijkt.

Arequipa

Verlaten woestijngebied onderweg van Cusco naar
Arequipa

De volgende dag reizen we per bus door
een verlaten  woestijngebied naar Are-
quipa, dor en droog onderweg met veel al-
paca’s, schapen en vicuna’s, een klein
soort lama’s en heel veel heel grote cac-
teeën. De stad is mooi, rustig en interes-
sant. In het Museo Santuarios Adinos ligt
Juanita in een gekoelde glazen kist, het
door de Inca’s aan de goden geofferde
jonge meisje, dat in 1995 goed geconser-
veerd werd gevonden op de Ampato vul-
kaan, ruim 6380 m hoog. Je ziet er ook
allerhande attributen, die bij Juanita ge-
vonden zijn en de resten van drie andere
geofferde kinderen. Het Recoleta Francis-
caner klooster uit 1648 met een indruk-
wekkende bibliotheek en museum is
prachtig, evenals het Santa Catalina
klooster. 

Santa Catalina klooster

Dit is een stadje binnen de stad, zo groot
en nog tot 1970 in bedrijf. Uren dwaal ik
van ruimte naar ruimte, van keukentje

naar slaapcel, van kerkruimte naar isoleer-
ruimte via de rustieke straatjes. Het leven
hier in Arequipa is aangenaam met heer-
lijke restaurantjes en terrasjes.

Condors spotten

Plaatsnaambord

Om 2 uur sta ik onder de douche om op
tijd met de taxi bij de bus te zijn, die om 4
uur wegrijdt richting Cruz del Condor. Om
5 uur wordt het licht en ik ben klaarwak-
ker, ook door het gerammel over de on-
verharde wegen. We stijgen voortdurend 
en de bergen zijn mooi en afwisselend.

Condors

Rond 7 uur passeren we de 5000 meter.
Nu stappen steeds vaker mensen met
massa’s bagage in. Om 10 uur bij het eind-
punt, er kan niemand meer bij, stappen
we uit om de condors te zien. We kunnen
ze zelfs fotograferen. Ze zijn heel groot
met hun spanwijdte van 3,5 meter, maar
tussen deze bergen lijkt dat niet zo. Na
een paar uur nemen we de bus naar Caba-
naconde. Het is de laatste bus van de dag
en zit vol met marktvrouwtjes, die in Cruz
hun koopwaar verkocht hebben. Heel veel
kleurige geborduurde hoedjes bij elkaar. In

in de Andes
de  middag bezoeken we enkele miradors,
uitzichtpunten, waar de indrukwekkende
5000- en 6000-ers op je inwerken. Vooral
Mirador San Miguel is fantastisch, ook
door de verkoelende bries. De volgende
zondagochtend zie ik vanuit mijn hotel-
raam hoe arbeiders in vrachtwagens wor-
den geladen voor vervoer naar het werk.
Het lijkt wel een deportatie, maar het
werkzame leven gaat hier gewoon door.
Wij nemen de bus terug naar Arequipa,
een rit van 6 uur, waar velen, ook kinde-
ren, genoegen moeten nemen met een
staplaats.

Cabanaconda

Terug naar Nederland
Nu is de terugreis naar Nederland eigenlijk
al begonnen. Ik zit met Rik na het gebrui-
kelijke ritueel van inchecken aan de eerste
balie, busbelasting betalen aan de tweede
balie en eindeloos wachten eindelijk in de
bus op weg van Arequipa naar Cusco.
Morgen vlieg ik naar Lima en dan terug
naar het Lage Landje. Onderweg stappen
twee dames in met een enorme buidel bij
zich, die ze voor onze neus op de stoelleu-
ning zetten. Ze maken hem open en be-
ginnen met de verkoop van warme
gepofte aardappels en stukken gebraden
lam, die ter plekke worden afgesneden.
Het is al ver na lunchtijd, dus de zaken
gaan prima. Daarna stapt er nog een man
in, die met luide stem een verhandeling
begint over de huidige mens, zijn leef- en
eetgewoontes, de bekende mannen- en
vrouwenkwaaltjes, dit alles ondersteund
door pakkende afbeeldingen en gevolgd
door het aanbieden van het enige redmid-
del voor deze miserie:  een vitamineprepa-
raat. Ik wacht wel tot ik in Nederland ben.

Mieke Geursen, bewerking Luc van der Woude



Dat willen we graag zo houden. Maar mis-
schien kunnen we nog meer leden bedie-
nen met kleinere lokale bijeenkomsten.
De mogelijkheden daarvoor gaan we nog
nader bekijken.

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB
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toespraak van hoofddirecteur Frits van
Bruggen mee te nemen in mijn praatje
voor de leden in het land.
De leden in het noorden zorgden zoals ge-
bruikelijk voor goede opkomst en een
prettige sfeer, wat de lange reis naar
Assen op 16 januari helemaal goed
maakte. De bijeenkomst van donderdag 18
januari in Apeldoorn stond in het teken
van bijzondere stormachtige weersom-
standigheden, aangegeven met code
Rood. Het verkeer in Nederland kwam
bijna overal tot stilstand door omge-
waaide vrachtwagens en de NS besloot ’s
ochtends rond tienen alle treinen bij het
eerstvolgende station stil te zetten. 

Maar terwijl de ANWB iedereen afraadde
de weg op te gaan kon het bestuur vanuit
de Randstad vlot alle files tegemoet rijden
en bleken onze leden zich niet af te laten
schrikken, zodat de opkomst toch boven
verwachting hoog was. De serie bijeen-
komsten werd afgesloten op dinsdag 23
januari in het Brabantse Gilze Rijen, waar
de opkomst en stemming ook weer zoals
altijd zeer goed waren.

De aanwezige leden lieten weer blijken
hoezeer ze bij dit soort bijeenkomsten de
ontmoeting met vroegere collega’s, de ge-
zelligheid, de informatie over de ANWB en
de goede catering waarderen. 

Op vier gezellige nieuwjaarsbijeenkom-
sten konden de leden elkaar weer ont-
moeten en elkaar het beste wensen voor
2018.
In de eerste bijeenkomst in Den Haag, dit
jaar op vrijdag 12 januari, is ook steeds de
directie van de ANWB vertegenwoor-
digd, deze maal met drie leden. Financi-
eel directeur Lidwien Suur schetste in
haar toespraak de vele positieve activi-
teiten en de gezonde resultaten van de
ANWB over 2017. Als voorzitter van de
VG-ANWB kon ik vervolgens ook terug-
kijken op een mooi aantal geslaagde ac-
tiviteiten binnen onze vereniging en de
plannen voor het komende jaar ontvou-
wen.

De directie van de ANWB volgt ons niet
mee het land in naar de drie andere bijeen-
komsten, tot teleurstelling van sommige
van onze leden. Die honneurs moet ik dan
waarnemen door de ANWB-nieuwjaars-

Verslag
Nieuwjaarsrecepties

Fotografie: Thijs Tuurenhout

Den Haag 2018
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G-ANWB in januari 2018V

Assen 2018

Gilze-Rijen 2018

Apeldoorn 2018

U kunt alle foto’s zien op onze website:
www.vg-anwb.nl

Fotografie: Mieke Geursen
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Herkent u deze oud-collega,s nog? deel 4

Foto’s: Bram Visser

Jan
Rommers

Henri
Jonkers
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Volgens ,HET LAND van
ANWB, het leukste uitje van
Zuid-Holland

Op donderdag 26 april a.s. hebben we voor
u een bezoek kunnen organiseren aan de
modernste haven van Europa en wel de
Maasvlakte II. We zullen daar de expositie
‘Futureland’ bezoeken, waar van alles is te
zien en we d.m.v. een zeer interessante
diavoorstelling door een van de voorlich-
ters zullen worden geïnformeerd over het
ontstaan, de ontwikkelingen en de voort-
gang van de Maasvlakte. 

Ook gaan we met de Futureland-Express
(bus) een tocht maken over de Maasvlakte
II, zodat u met eigen ogen dit imposante
stuk aangelegde haven kunt  bewonderen.
Door de grote opslag en overslag van met
name zeecontainers heerst hier 24 uur per
dag grote bedrijvigheid. 
Voorts maken we met Futureland-Ferry
een rondvaart van anderhalf uur over
beide Maasvlaktes (I en II). 

Het wordt een dagvullend programma
van 11 tot 17 uur, waarbij vanzelfsprekend
de verzorging van de inwendige mens niet
wordt vergeten!

Technische excursie Maasvlakte II

De uitnodigingsbrief met nadere informa-
tie en het aanmeldingsformulier over deze
excursie ontvangt u schriftelijk en heel tij-
dig voor de geplande excursiedatum. 
De informatie met mogelijkheid tot aan-
melden treft u dan tevens aan op onze
website. 



Pensioen
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Teleurstelling en hoop
Hebt u dat ook? Alom wordt er aangedrongen op salarisverho-
gingen. En hier en daar is dat al gelukt. Zo af en toe krijg je de
neiging om een ex-kamerlid en ex-staatssecretaris te volgen en
buschauffeur te worden. Dat betaalt zich uit. In een paar jaar
komt er toch iets van 8% bij aan bruto inkomen. En u, u zat
waarschijnlijk naar de maandcijfers te kijken in het overzicht dat
u in januari van het Pensioenfonds ANWB ontving en consta-
teerde dat het weer minder was. Verder was het overzicht met
de statistieken van de laatste jaren niet erg duidelijk. Maar dat u
er niets bij kreeg was wel helder.

Het bruto bedrag van het ANWB pensioen is al jaren hetzelfde.
In 2013 zelfs nog een korting. Zelf constateerde ik dat mijn
netto inkomen sinds 2012 met iets meer dan 100 euro per
maand gedaald is. Gelukkig is het nettobedrag aan AOW in die
periode met bijna 25 euro gestegen.
Helaas heb ik nog geen busrijbewijs en of ik daarvoor de keuring
haal is ook maar de vraag. Toch jammer dat de tegemoetko-
ming van de ANWB voor de bijdrage aan de Zorgverzekerings-
wet – die bovenop het bruto pensioenbedrag kwam – in een
paar jaar is afgebouwd.
Ik wil u niet nog somberder stemmen, maar gepensioneerden
lopen sinds 2004 al bijna 15% achter op de kosten van levens-
onderhoud. Loek Schouten heeft die cijfers voor me op een rijtje
gezet. Als u na 2004 met pensioen bent gegaan zal de ‘schade’
minder zijn. Maar helaas zal er de komende jaren geen inhaalef-
fect zijn.
De hoop is er nu vooral op gevestigd dat er niet opnieuw gekort
gaat worden op het ANWB pensioen. Die kans blijft aanwezig,
maar wordt gelukkig wel steeds kleiner. 

Dekkingsgraad gestegen
Voor de vraag of er gekort moet worden is de beleidsdekkings-
graad maatgevend. In 2017 is de beleidsdekkingsgraad gestegen
van 92,2% naar 99,1 %. Dat is een fikse sprong. 
De sprong is vooral verklaarbaar door de wel erg lage rentestan-
den in 2016, de iets hogere rente in 2017 en de opbrengst in 2017
van de beleggingen. De rente op de tienjaars Nederlandse
staatsleningen stijgt – op het moment dat ik dit schrijf – nog
steeds iets. Als dat zo blijft en de aandelenkoersen niet gaan
dalen, halen we in 2020 de limiet van 104,3 % in het herstelplan
en wordt er niet gekort.

De beleidsdekkingsgraad had eind 2017 nog hoger kunnen zijn.
Dat komt door een positief bericht. We leven iets langer. Dat bete-
kent echter wel dat er ook langer pensioen uitbetaald moet wor-
den. Dus is het Pensioenfonds verplicht daarvoor meer geld in kas
hebben. In de cijfers van 2017 is daarmee rekening gehouden

Nieuwe vertegenwoordigers in het bestuur
De vorige keer schreef ik dat Marlène Philippus is herbenoemd

in het bestuur van het Pensioenfonds ANWB. Ik kondigde echter
al aan dat ze in 2018 zou terugtreden. Ze vond en vindt pensioe-
nen nog steeds een interessant werkterrein, maar huiselijke om-
standigheden noodzaakten tot een andere keuze. Na het vertrek
van Nellie Willemse bij de ANWB in 2016 heeft Marlène de taak
van secretaris in het bestuur van het Pensioenfonds ANWB op
zich genomen. Jan Rijnveld was voorzitter van het Verantwoor-
dingsorgaan en heeft zich in de loop van 2017 bereid verklaard
om de taak van secretaris over te nemen. Hij is zich als aspirant-
bestuurslid nog verder gaan verdiepen in het pensioenwezen.
Eind 2017 heeft De Nederlandsche Bank laten weten geen be-
zwaar te hebben tegen een definitieve benoeming. Dat maakte
voor Marlène de weg vrij om eind januari 2018 haar taken te beë-
indigen. Jan Rijnveld zit in het bestuur namens de deelnemers
aan het pensioenfonds en Bert Nollen wordt de nieuwe vertegen-
woordiger namens de gepensioneerden.

Dank aan Marlène
Sinds 1986 is Marlène actief betrokken geweest bij het Pensioen-
fonds ANWB. Deels vanuit haar functie als jurist bij de ANWB en
deels als vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Eind 2011
kwam er een einde aan haar reglementaire zittingsduur bij de
toenmalige Deelnemersraad. Vooruitlopend op de verplichting
om gepensioneerden in het bestuur van een pensioenfonds op te
nemen, begon Marlène in 2013 aan haar taken als bestuurslid. Al
met al heeft ze zich dus meer dan dertig jaar ingezet voor de pen-
sioenen bij de ANWB. In de Buitenband heeft ze vele bijdragen
geschreven. Het herstelplan 2003 was het onderwerp van haar
eerste bijdrage. Vanaf 2005 verschenen haar bijdragen onder de
naam Pensioenpraat. Uit een enquête van de VG-ANWB bleek die
rubriek het beste te worden gelezen. Als jurist wist ze de niet
eenvoudige regels en reglementen om te zetten in lezenswaar-
dige stof voor de leden van de VG-ANWB. Als eerbetoon werd
eind 2011 een bundel uitgegeven van haar leerzaam
ste bijdragen. De VG-ANWB is haar veel dank verschuldigd.

Benchmark voor de kosten van het fonds
In de vorige uitgave van de Buitenband merkte ik al op dat de uit-
voeringskosten van het Pensioenfonds per deelnemer aan het
stijgen zijn. Inmiddels heeft het bestuur besloten om mee te
doen aan de IBI Benchmark om de kostenopbouw van het fonds
te kunnen vergelijken met andere fondsen.

Wonen, leven, zorg
Hebt u een computer? Of kinderen en kennissen kunnen u hel-
pen? Kijk dan eens op de website van www.ikwoonleefzorg.nl.
Als u bijvoorbeeld meer wil weten over langer zelfstandig wonen
of mantelzorg of gezondheid of als u zorg nodig heeft, is daar in-
formatie te vinden. Het is een initiatief van Rabobank en Interpo-
lis, maar de informatie is voor iedereen toegankelijk.

Beno Koens, bkoens@hetnet.nl

orgZ&
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L
Personalia per 10 februari 2018                   

Regio
Nieuwe leden:
Dhr. E.H. (Eric) Grootmeijer, Tollenskade 43, 2274 LV  
Voorburg, tel: 070-3877229, ex manager netwerk & inkoop
alarmcentrale                                                                                                  23
Mevr. M. (Maritza) Vroomans-de Vries, Zwolsestraat 78, 
2587 VJ  Den Haag, tel: 070-3503426, ex secretaresse hoofd-
directie                                                                                                                41
Dhr. G.H. (Gerard) de Kuiper,  Donsvlinder 65, 3723 TX  
Bilthoven, tel: 030-2281580, ex lepelchauffeur                               59
Dhr. J.M. (Mirco) Bartelings, Cleijn Duinplein 56, 2224 AZ  
Katwijk, tel: 06-38931703, ex klacht/schadebehandelaar          20 
Mevr. J.C.M. (José) Noordman, Sophiastraat 23, 2271 SG  
Voorburg, tel: 06-10686639, ex alc hulpverlening/ HRM a
rbeidszaken en communicatie                                                                 26
Mevr. S.C. (Sylvia) ’t Hart, E.C.F. Hellendoornstraat 71, 
3123 CN  Schiedam, tel: 010-4704706, ex hoofdinformatrice, 
instructeur opleidingen                                                                               53
Dhr. A.H.M. (Jos) Sprangers, Stuurboordstraat 26, 1433 SC 
Kudelstaart, tel: 0297-341374, ex wegenwacht                                11
Dhr. A.L.A.M. (Alex) Broekaart, Baroniestraat 27, 4844 CZ  
Terheijden, tel: 076-5934032, ex expert pleziervaartuigen         71
Dhr. A.G.J. (Ton) van Spellen, Wildenburgstraat 55, 3833 HB
Leusden, tel: 033-4945309, ex wegenwacht                                     56
Dhr. P. (Pank) Blomvliet, Doorneberglaan 70, 1974 NG  
IJmuiden, tel: 06-55924513, ex wegenwacht                                     14
Dhr. P.H.J. (Piet) Koreman, Kerkstraat 36, 4901 JG  Ooster-
hout, tel: 06-53353558, ex teammanager ww Breda                    71
Mevr. A.C.J. (Alie) Visscher, Vondellaan 72, 6901 MJ  Zevenaar,
tel: 06-23471769, ex telefoniste-wwo-planner (dispatch)          80
Dhr. D.W. (Dik) Velders, Weegbree 172, 1689 NK  Zwaag, tel:
0229-242446, ex wegenwacht                                                                 14
Dhr. H. (Hans) Savenije, Adriaan Dorsmanstraat 6, 2202 XD
Noordwijk, tel: 071-3618049, ex manager AFB/Presentatie +
Logistiek                                                                                                             20
Dhr. F.H. (Frans) van Broeckhuysen, Tsjerkepaed 5, 8412 TG
Hoornsterzwaag, tel: 0516-463500, ex projectleider infor-
matieborden                                                                                                    89
Mevr. P.A. (Pauline) van der Meulen-Loeff, Nachtegaal-
plein 21, 2566 JP  Den Haag, tel: 070-3642653, ex vertaalster
frans vertaaldienst                                                                                        41
Mevr. E.C. (Liesbeth) Mallee, Tintlaan 90, 2719 AL  Zoeter-
meer, tel: 079-3615465, ex organisatie adviseur, manager 
kwaliteit & klantenservice, specialist arbeidsverhoudingen      50
Mevr. J.M.(Joke) Baars-Joosten, Looyenland 15, 6931 VB  
Westervoort, tel: 026-3114340, ex planner operator dispatch
Mevr. G.C.(Greta) Zaaijer-Vreeken, Noorderlaan 22, 9944 BT
Nieuwolda, tel: 0596-541121, ex wegenwacht                                  92   
Dhr. P.N.J.W. (Pierre) Frissen, Koningin Wilhelminalaan 256, 
274 AS  Voorburg,Tel: 06-20252183, ex DTPer, vormgever
ANWB/ studio                                                                                                 26

Dhr. C.M. (Coen) van Hoogdalem, Buitenruststraat 23, 
2271 HA  Voorburg, tel: 06-29000684, ex veel, o.a. Alarm-
centrale                                                                                                             26

Verhuisd:
Dhr. J. van Dijk, naar Lopikerhof 52, 2871 PV  Schoonhoven        59
Dhr. H.M. Huurman gaat tijdelijk tot eind maart naar: IJssel-
dijk-noord 379, 2935 CS  Ouderkerk a/d IJssel, 
tel: 06-10260201                                                                                             53
Dhr. R. Pikaar, naar Berkelsezoom 76, 2652 AL  Berkel en 
Rodenrijs, tel: 010-2109412                                                                        23
Dhr. C.G. Huijsmans, naar Wingerd 46, 2496 VC  Den Haag, 
el: 06-13516477                                                                                                23
Dhr. J.G.J. Vroomans, naar Roerdomplaan 53, 2261 AW  Leid-
schendam, tel: ongew.                                                                                23
Mevr. M. Vroomans-de Vries, naar Roerdomplaan 53, 
2261 AW  Leidschendam, tel: ongew.                                                    23
Dhr. J. Buis, naar Verzorgingshuis Tabitha, Mozartlaan 280, 
kmr. 133, 2555 KZ  Den Haag                                                                     38
                                                                                                                               
Overleden en uitgeschreven:                                                                     
Dhr. P.J.M. van de Westelaken, Hedel, 15 november 2017             74
Dhr. J.P. Korstjens, Den Haag, 25-12-2017                                             41
Dhr. H.J.A. van Roon, Venray, 27 december 2017                              77
Dhr. M.J. Lemckert, Voorschoten, 16 januari 2018                            17 

Overleden en lidmaatschap (voorlopig) overgezet op partner:
Dhr. P. G. Battem, Harmelen, 12 januari 2018                                     59

Opgezegd en uitgeschreven: 
Mevr. O. Izaaks, Vlamenburg 125, 2591 AR  Den Haag                   26
Mevr. M.M. van den Berg-Kippersluis, Buskenhuetlaan 1, 
2741 AM  Waddinxveen                                                                               32 
Mevr. G.B. Jozee-Kuyler, Sirius 3, 2743 ME  Waddinxveen            32
Dhr. H.J.I.M. Waterreus, Van ’t Hofplaats 15, 2871 KL  Schoon-
hoven                                                                                                                   59
Dhr. J. Stoepker, Schoolstraat 5, 9951 EK  Winsum                         92
                                                                                                                               
Wijziging telefoonnummer:
Dhr. H.L. Til, Hengelo (Gld.) nieuw nummer: 0573-785148         83

Wijziging regio:
Dhr. R. Pikaar, van regio 59 en tijdelijk 32 naar regio 23                23
Dhr. C.G. Huijsmans, van regio 20 naar regio 23                               23
Dhr. J.G.J. Vroomans, van regio 41 naar regio 23                                23
Mevr. M. Vroomans-de Vries, van regio 41 naar regio 23               23

Van het Ledensecretariaat
Zoals u ziet is onze rubriek “Personalia’ deze keer goed gevuld!
En gelukkig is het onderdeel “nieuwe leden’ daar voor het
grootste deel de oorzaak van. Vanaf de vorige Buitenband heb-

vervolg op pagina 24



uzzel

Horizontaal
1 Uitvoerend kunstenaar 6 kunstbeschermer 12
schrijfvloeistof 14 leemsoort 15 jongensnaam 17
Cerium (afk.) 18 berg op Kreta 20 Bijbelboek (afk.)
21 persoonlijk voornaamwoord 22 stomdronken
25 schrijver van gedichten 28 zoon van Aphareus
29 vervoermiddel 31 honderd jaar 32 en anderen
(afk.) 33 de oudere (afk.) 35 Ierland (afk.)  36
schapengeluid 37 muzieknoot 38 zwaar metaal
40 maat  42 bolgewas  43 stoerdoenerij 44 rivier
in Noord-Italië  46 directeur generaal ontwikke-
lingssamenwerking (afk.) 48 iemand die doof is 51
bijwoord 53 Ruth (Bijbelboek afk.) 54 stuk grond
56 vogel 57 onderwijs vorm (afk.) 58 rekening 60
Landgoed in Utrecht  62 voorzetsel 64 kunstvlie-
gen 66 op oprecht openhartige wijze 68 boom 69
ezelgeluid 70 lichaamsdeel 72 onder andere (afk.)
73 de oudere (afk.) 74 deel van een boom 76 van
genoemde verwijdert 78 schildersmateriaal 79
zout van oxaalzuur.

Verticaal
1 Kunstenaarswerkplaats 2 Titaan (afk.) 3 het
innen van geld 4 eekhoorn 5 stil! 7 oude lengte-
maat 8 concours (afk.) 9 kunstgevoelige 10
spoorwegen (afk.) 11 roofvogel 13 jongensnaam
16 dag! (kindertaal) 18 kleinzoon van Ruth 19 de
edelen 21 zeurpiet 23 zaterdag (afk.) 24 bezittelijk
voornaamwoord 26 voorzetsel 27 voorzetsel 30
prent 34 elektrisch toestel dat allerlei vormen van
programmeerbare arbeid kan verrichten 36
kunstperiode 38 deelnemer 39 academische titel
40 grote hoeveelheid 41 plaats in Gelderland 45
schildersgereedschap 47 kunststeen uit marmer
stukjes 49 iemand die dingen vernield 50 genre
kunststuk 52 natuursteen 54 na het genoemde
55 moedig 57 graansoort 59 bij u thuis (afk.) 60
voorzetsel 61 knock-out (afk.) 63 uitroep van pijn
65 communicatiemiddel 67 meisjesnaam 71
dwarsmast 74 tin (element) 75 muzieknoot 76
vroegere 77 firma.

P

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit
het winternummer 2017 luidt:

Een goed jaar gewenst

Wij hebben 64  inzendingen (2 per post en
62 per e-mail)  ontvangen. De trekking door
onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 
3 februari  jl.
De winnaar is geworden:
De heer J. Vink te Geldrop. Van harte gefe-
liciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-ca-
deaukaart ter waarde van € 25,- zijn inmid-
dels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór
20 april 2018  naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl 

ben we 21 nieuwe leden in mogen schrijven!! En het bijzondere en tevens bij-
zonder heuglijke hiervan is dat wij van deze 21 leden er slechts 4 hebben ge-
worven; de overige 17 hebben zich spontaan via de website aangemeld!
Verdrietig is dan wel weer dat er vijf leden zijn overleden en natuurlijk is het
ook jammer dat 5 leden hun lidmaatschap (om uiteenlopende redenen) heb-
ben opgezegd. Al met al betekent het dat wij na verrekening van alle minnen
en plussen onder de streep nu 793 leden kunnen noteren! En dat zijn er dan
weer 11 meer dan in de vorige Buitenband kon worden vermeld.
In de zomeruitgave van de Buitenband vertelden wij u dat wij met een blik op
de  toekomst, op zoek waren naar collega’s die bereid zijn ons te komen assis-
teren met onze werkzaamheden en bij ziekte, vakantie en mogelijke uitval ons
kunnen vervangen. Wij zijn erg blij (en Rolf helemaal !) dat vier vrouwelijke
collega’s zich hebben gemeld. We hebben inmiddels twee bijeenkomsten ter
oriëntatie en voor  uitleg over onze werkzaamheden achter de rug. Een derde
bijeenkomst staat binnenkort op de rol. We houden u beslist op de hoogte van
de verdere ontwikkelingen!!

Met een hartelijke groet,
Rolf van der Loo en Mieke Geursen
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