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ECLATANT FEEST
De thuiszitters hebben zichzelÍ tekort ge-
daan.'Wie weg was, op vakantie, heeft een
ongekende ervaring gemist. Zieken, die
Ínoesten afzeggen, hebben de dubbele
pech van hun leven te betreuren. De tlvee-
daagse Lirnburgtocht van de jubilerende
VG-ANWB is een éclatant feest geweest.
'W'ie erbij was, van de vroege woensdag-
Írorgen tot de late donderdagavond, zal
het zich lang heugen. Zich lang het 'dolce
vitae' herinneren van aanstekelijke lucht-
hartigheid. Het waren twee dagen van
hoogzorners buitenleven. Twee dagen van
samen eteÍl en drinken, van saÍren praten
en lachen. Een fotoverslag op pag. 6-7.
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WEERSThND
Heel de Haagse AhIWB kreeg rnet heÍr te
rnaken. Alle binnenkornende post pas-
seerde zijnlezerscorps. Alle lectuur, alle
vaktij dschriften circuleerden volgens zij n
systeeÍn. Een gesprek rnet de bibliotheca-
ris-archivaris, de ongekroonde koning van
de bondscatacornben, de papierbeluste oc-
topus, die zijn arÍren uitstrekte naar de
Li's van de weerspannige directoraten.
Weerstand heeft hij opgeroepen en ge-
zocht. Weerstand zoekt hij nu vooral op de
fiets. 't Yerzet zo zwaar als zijn benen kun-
nen velen. Roel Slegtenhorst, eens een
wilde, nog altijd een harde knaap. Pag.4-5.
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SMPAKKET
Iedereen kan het nu weten. Alle 65-plussers
zijn officiëel per 1 rnei in de gelegenheid
gesteld zich op eeÍ Standaardpakketpolis
tegen ziektekosten te verzekeren. Met te-
rugwerkende kracht tot l januari 1989. De
oud-ANWBers hebben dat uit de krant
moeten verneÍnen. Van de verantwoorde-
lijke aftleling hoorden zij taal noch teken.
Ongerustheid werd niet weggenoÍren. Pas
na vUfrnaanden kwamen de brieven, Íxaaar
rnet rnededelingen, die weinigen begrepen.
Op pag. 3 hoe de vork in de steel zit.



I]UITINBANI)

Shcll-j arerr, chef intcrnc con-
tróle r,verd brl dc ANWB. Toen
de u,et ecn ofÏciële àccoulrrànr
eiste, krceg hij de functic varr
rayonchef Zuid voor c1e bijkan-
rorert. I).rr l. id,lc rt'r rrrhrri-
zing uaar O,rsterhout. V5ftien
jaren rnaakteJo b5 de bond
vol, toen hield h5 het - ír3jaar
oud - r,oor gezien. '1k u.,as dc
..erste vuttcr'. zcgr lrrj.'Di, r.'-
gclttrg bcsrotrd r,)( r) ir'-2 r:og
niet cctrs.'M:rar op z'n huu.c-
r('rr ru\tcn d,.,1 lrij rricr.Jo
Mever voltooide een cursus be-
l,rrri rrereclrr rrr gi ng prrr-ri rrr.
voor ee11 accourrtantskantoor
r,rcrkerr. Err cclrr rril zirrtrr r: cr
nog niet bij.

haar zilvcren 
-j 
ubileurrr. als data

crrtry-§pistc.
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NBTUURLCK T6L JÉ É,CONOMISCH NO6 í'N6É
U]BT DCNK JÉ LUFÏJ! H]CR PER DÍlG KO5T?

Uit de Volkkrant

Maar ecrrs beginnen lnct ccrl
nict allcdaags bericht. C)r.er
Dan Racker. v,:ror a1le

AN'WB-ers. die hem in hct di-
rectoraat Algernene Zakcn
licbbcn tneegemaakt,'rnijnhecr

J.l). Backer', met'cókí'. zoais
rvc err :rlrijd aan tocvoc,qclen.
Veiejaren hccft hij zicir ingczct
votrr hct'Wcreld N:Itl1lrr
Ftrnd:, rr.ttt. "rlr vice-r oorzirrcr
onder prins Bcrnhard en hecti
hlj cleze nationale aÍileling vcr-
tegenrvoordig.l in het Inrcrna-
tional 'Wor1d Wild Fund 1àr
N.riurc. I,,r.lir jr.rr. Zo h.,,,g
zljn zljr vcrcJi ensten ingcschat,
dat hij dczc zorner l1aar

Brr.kinglranr P.rlr,, rr.rJ qe-
nocligcl om uit handcn van
prirrs Philip, dc irrternationalc
voorzittcr. het ere-lidnraat-
r.lt.rp rc or)t\ rrgr'n. Ee rr bij-
z,rpllsr. orrJr'rstlrr'iding. \\ eer-
t:r.c J. Btritr'nlrrrrJ-r'cdrcn.'
henr van l-rarte gelukwcrist.

In he t rnaartnurnrner heb ik
hen-r de slreeuurrlan' genoenrd.

Jo Meyer dus, die in april t:rch-
cig rvas gcu,orden. Maar ik
moet hcrn hier nog cens op-
voerclr. Nu nrct zijn vrourv
Jean (Varr Hoftcn) r'net wie hij
op 29 augustus j.l. 55 jaar r,vas

$r'tror.l§d. Ee rr z.r l.rng, r1d.
.lrr ik lr.'rrr rcrqcr't. die kerrnir-
nraking ÍnetJeal] niet meer ztt

hclder voor dr, geest te kunnen
halcn. Maar 't w:rs na dc kerrnis
in Dubbeldarrl. toerlr zij met
een vriendin en hij met een
vriend ol nreer vriendcn tcrus
r'vildc naar Dordrcclrt. Bij de "
bushalte kwarn het tot eell ge-
.pr.'k crr orrJ.,t d, brr* rieg-
blccl, besloten zc te gaan lopen.

J.r tttcctrr ziclr n.g rc lt, riilrr.-
Ict,. J,rt lrij cersr 1131 e,,g lir't
r.rll. rr op dc vrir'rrdirr. rrrerr Jrr
scr.l ,rl gilu\\ re( l)tg( 1('1. NJ
1,u,, rr.,t'lrr.,, rroorrïl.u z. ir,
Derr Haag, r'vaarJo, na zo'n -10

Wie heeÍt nog rvcl cclls ili1l1

Rita Voorbij -Rraat gedacht?
Ntt. zt is tt,,g ruct gaperr\io-
neerd. Ze is nict ccns aan de
vr-rt-leeftijd toc. I{ita is nu 5il.
1naàr zc hcctt al een dikkc acht
jirar gcleden haar collcga's op
het Hoofdk,rntoor r.aanlel
nloete ll zcggc1l.-Wegens zickte,
r'r'tt lart ver:clrijrr.. l r.rtr epi-
lepsie.,En nu, straks op 28 scp-
terlber, is ze .10 jaar getrou,,r.d
nrct Carel Voorbij en is cr re-
den tot een klcin tèes!e. Klcirr.
otndat er een verhuizing naar
tr'tt beterc cll grr\tctc \\,\llillg
binnen Den Haag aan v,roraf is
gegaan. Hij, hooldcornrmes b1j

Dt ft rsic cn trtt rrrr'r VU f.
heeft daar dc ruimte orn rc
schilderen; zij hocfl er gee11

t rlPP( l) Il)ccr t( l,,pclr. Rit.r
leerde Carcl kerrnen bij vroe-
gere buren, rvaar hij ovcr de
vlocr ku,ati. Bij dc ANWJ3 bc-
gon ze - nog in de Parkstraat -
al' potrrr. r r arr adrr'ipl.r.rge..
Zc eindigde, na viering van

Het u.as kort na cle oorlog, dat
een jonge militair r-rit'Rooi',
zoals Brabanclers Sint Ocdcn-
rode noemen. in Eindhoven

\()rrr..1t eral.iEe.illtj re kij-
k. \-.r,.,', ,i,i l'-tri
-j..r g nrti. j t l,cian--sreiirilg. Het
.tel rr:Lkr.- rn !esprck rn bliikr
r.,',.] r.t- J. .1..c r. : rrict .rrrj -
praat. En d,rn h.-b ik her or-cr
Ben Dcrks err Corrie Htri-
bregts, clie op 28 okrober a.s.

-10 jaar zijn getrour,r.d. Een
klein u,onder, vindt Berr ze1t.

Op 2 mei 19-19 u.as luj b5 dc
-Wegenu 

acl'rt begonncn. nlaar
:ri voor dc l8e mei '82 had zijn
han :.r'\\ a.,r.clrrrrid. drr hcr it-
gclopen moest zijn. Voor een
open irartoperanc heeÍi hij ge-
bruik kunlrcn maken van dè
luchtbrug naar Houston. 'Ik
Iieb ecn untzctt( r)dc allrg\r c.-
i,ra ,..i.1,l,u. ó.k ..,,''"3r.,r
voor dc vliegreis. 'lk lvas vel-
lanrd van angst. Ik kor-r gccrr
VOe t lDer'I verzettCtI. Hef ir rre-
I Lrkkig .rl lcr r rrrl goed g.konl-.,,.
'Zo'n operatie doet rninder
pljrr dan ecn tand trekken. Dar
hou je niet voor rnogelijk. En
de behandeling daar.Je kr5gr.
eell zuster voorjou persoonlljk
cn ze laten jc geen rninuut al-
ieen.' Wcrken rvas er daarna
ttict trr.cr bij. rn.rar.1e t)tag zr.g-
gr'lr. dàr Ir, t-lrent 

',u 
go.,Ig.r.-r

daar in het rniddenlimburgse
Kelpen. Daar zijn ze, na zes

jaar Grathern, uitcindelljk ko-
lnen wonel1. Ovcrigens rijdr cr
rrog altijd ecn Ren Dcrks als
w-egenrvacht ovcr de Linr-
burgse wegcrr. De oudste zoon,
ccl1 soort crfopvolgcr.

'Wccr is ccrr vcrcniqirrqslid
90 jaar ger.vorclen. Dc' derde
van dit jaar. Op 28 augustus
bcrciktc rnw. J.H.M.C. Boost-
f)a11o-var-rx cleze cliepgri j ze lccl-
tljd Zl u,,rs .lc, cchtgenote van
de vroegere en helaas overie-
clen directeur Wegen cn Ver-
keer van dc ANWB. Aan dc
geluku''etrserr koppel ik van
hartc clc wcrls voor gocdc, gc-
zorrdc'-jaren.
I{o.
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ALEXANDRtE

u í tgedo*, ho og w n n i [ 
1 

r, e n e

Atnl,iruIrrtt, ltut\t! . t: t,n tt1t

de toyym varr níín zoulw?Ít {c.*
kottterr

rtww ik om dt tdoor{ttn! y,trt

nijn.jttlt

Kat',t lis .,t I trt,J dcsr ijls i tr z i 1 tt

.qtdithr
d* ,4ntonius dttsr 7if n (]od ver-
latt'rt
it' -ttod illtxLtrrtlr'íc los rttrrcst ln-
t0t
en lut,tr.groeÍett, al rit/ lrctn tlat
niet litlt

De derde leuensfase. Irt Jrct Frdns
lc troisiintc ,,y". E"n drtrr slaar
tltrltl
t')or c(uDi! Ioe, zol nooit nt,,cr
o?efi gí1tlil

Htrliti4c ltrrltt. ccn tirtttlittq. ttn
.{1.í/l-i
()til do()T tc ,qottn. Al berr.f a ddn
uit zitltt
r.un ie 

-f 
orttle stoet. Pak die karts

llfitll'ilLlll.
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GEPENSIONEERDEN TE LANG IN
O NGE-WISSE OVER ZIEKTEKO STENPOLIS
MUTATIES NOG
NIET VERWERKT

BUITEN-tsANL)

GROEIEND AANTAL
BO-PLUSSERS

Van a1lc Ncdcrlanclers bove'n de ó5 jaar is
nu ruinr 22 procent 8O-plusscr. In 1950 bc-
drcreg .1it pcrcrcr)tage rnincler clan 13 pro-
crcnt. L)eze vrijwel dubbel.' \,erqrijzir)g is

volgcns hct CBS, het ger.olg vatr de voort-
clurerrclc snlging van de levensduur. Mau-
nrn ,.vorclerr rru gcnriddcld 7i,ó jaar oud,
\.ro Ll\\rcr] t30, 2 

.1 
aar. Een ancler gegeverl:

echtparen levctr latrgcr, clan gcschcicie,n elr

arrdcrszins alir'cn overqeblevctr tnctrscn.

1989. De laatste circulaire clraagt echter de
daturri van lnf,rrt'89. OÍichoon het voor dc
JuiJclrlklrcid een k.,trd kurrsrjc \ a\ ge-
u,ccst, daar de mec]ecleling aal1 toe te voc-
gcn 'zic achterzljc1e van deze circulaire', is

ook dat tragelatctr. Vool de ollrvangers val1

het niens,e poiisblacl vu.as dat echter onont-
beerlijk. Op cle acl'rter:ziitle van clie circu-
lrire lan cle U-\P rr.rlrr rrrnrc-lijk c1e r:rze-
k- r.t. rttir-t. k. r, I r ir. l: r..,t. zt. x. r,]tLri.-
i. rul.,.irrr r.,r cr) nl-r r-,rrd]r..]ktr:,.1r -,'

IJJ:

Irrtlr, .:rr .1. h.,1r.qctr ci.crr ri.ic,,.t/ -- -
Pas a1s de betrokkcn., dic k,:lrnis bezit. be-
gnlpt il.1 de op het polisblad voorkomende
regel: DE MI,T SPP-) AANC;IDUIDE
VERZEKERI)E IS VOOR 3E KLAS VEI{_
ZIKTRD OP EEN STANDÀTzu)PAK_
KE I PUI I\ MODEL SPP KI \)Z(VT,RI.
lluRrl 1 T/M l5).
Ter verduiclcljking (rvant dat venleldt de
briel er.'ennrirr): de ec'bruikte atkorting SPP
: Stanclaard Pakket Polis: de aÍkortilrs
KLOZ start vooÍ de organisatic ,"r, pÏrti-
culiere ziektekostenverzekeraars.
Het zou crvclrcclrs aanbcvcling hebben ver-
dierrd de oud-AITIWB-c1's crop te attende-
ren, clat het polisblad orrderdccl vornlt van
c1c collcctieve verzekering, zoals cle ANWB.
die nret ile UAP (voorhecn YZYZ, rtaar
vcrgcct u dit' naam) heeÍi geslotcn. L)aar-
c-loor kotlc,n op clat polisblad nrccicdclingur
en bedragen voor, cJic voor de verzekerde
zelf niet relevaut z5n (b.v. de suppletiepre-
mic). Hct cnigc bedrag dat henr rverkclijk
aa11gaat, is cle u,ettclUk opeelcgcle heiling
ovcr 12 rnaanclen, zoals clie a1s 'preurie cx-
clusicf assurantiebelasting,etc.' op hct polis-
biacl staat vernre,ld.

3/ 1 989

ste ha1Íjaar val 1989, te \Àrctelr tot .r1) lrct
30-juni. Daarop sta.rt het reecls voldane pre-
miebedrag, qc,basccrd op dc oudc ctr sincls

1 -januari ven,allen verzekering, en de pre-
rnic, zoals die nu volqens de Stanciaarclpak-
ketpolis verschuldigd is. Hct vcrschil dicnt
trcn ,r1sn.,g te voldoen. Zoals in cJe brief
vcrnrclcl sta:rt viriir 31 december a.s.

()ndcraan clc spccificatie wordt de nieurve
Dt. tri. (,1)u( u. \! lr- z.,r].,1i. tl. r I i.Lttrr:rri
I IJ J I J

1989 1,oor cle verzekcrde is belckcnd. Hc-
laas is verzuimcl te r.crrrrelden, clat per I juli
d:rt bcdrag opnicurv volcla:rn had moeten
zijn. Evcrrtnin is dc vcrzeke'rclc era:rn hcrit'r-
rrercl. cJe barrkrelatie opdracht tc gc\rclr, eel)
eventueel lopencle !lLltonratisch e aiichrr.l -
ritrq,r.rtt dt ttitttrit 'itttati, J.tl) 1( P3\\r'1).'Wrj raclen ouze ledetr aiu), daartoc dc Do-
dige stappen te rle1r1en.

] t, .rrrrl,i,,litrg \ilrr Jc r,r,rr gcPclr\i,,t)ccr-
clen niet orraantrckkchjkc Standaardpakket-
polis is voor sommige verzekercletr aanlei-
Jing gr'nr'tit rtlrriliclrjk ,,rn \Àljzigir)g \rln
hun klasse-aarrvullirg tc vragcll. I)c hicr-
r«:,or nooclz,rkelijke rnutaties zijn in de ee-
geven spcciÍicatic lrict vcnvcrkt. Herzellcle
geicit r.,oor aanp:rssitrgctr. die cloor dc SPP

noodzakclijk r,vor.1en, a1s bijvoorbeelcl de
nreeverzekerde pàrtner jooccr is dan
(r5 1aar. Irr dat gcval behoudt clie-jonuere
partrer het ou.Jc, zcg bcst,ratrdc p:rkkct. In
het onrgc'keercle geva1, bijvoorbec'1d als de

partilcf val) ce1) vutter, de [epensioneerde
leeftrld reeds heelt br''rcikt, gaat voor dic
partr)c1 dc Stanclaarclpakketpolis rn, tenvijl
de eerste verzekerd., voorlopig (tot z'n {r5c)
het oucle pakket behoudt. Ectr cn andcr
hcett natuurlijk conseqr.renties vt'ror cle

hooqte van clc prcn-rie.
Van cle z5cle r.an SA is ons nrccgcdccld, dat
.r]lc rr.,S 1r'Vt'r\\r'rkt lr ttttttaric.. lller tírtlg-
i.r,erkende kracht varraf 1 januari, r'vorcle rr

vcrt-ckcncl.

De ziektekostcnverzekering heeti de

voorbije rnaandell voor grote ver\\:ar-
ring en otizckerheid gezorgd. Besruurs-
ledcn van de VG-ÀNWB zijn o\-cr-
stelpt met teiefoontjcs; het sccrctariaat
\)r ) rvi ng vcrsclril lctl.l( brit r t t r ttlct vrt-
qen, wa:iroP vooralsnoq qeel] :lIlt\\roord
kot, *ord.r, geqc\rc1l. Blaarl trc-ft dc
Salaris Adrninistratic r-rn dc .\N'WB,
dic geen enkr-lc tnocite h.-.-tl qt-daau dc
gcpensio1lL-r-rdctr na c1.- 

-j 
aars-rsselin g

nrct c(il k,'rr l.ri- tl. .lt ttt. ttt-tc tc Yra-

gen cn qerust tr- stt-i1eti. Pas in urei en
andernraa1 nrr-c1irr,ju1i ks anrcn cr cxcu-
ses. Mf,:lr ook ten L-ste is de atdeling SA
Lr lIci ]t..tt' r'. t].,tc ittt.-,1'trratic rricr irr

scslaaqd r.ollecligc duidel5kircici tc vcr-
sch:rtËn. Dc laarst gezondcn brieven
nlet overzichr vàrl dc verschuldigde
prcrnics en het lliclrwe polisblacl, heb-
ben bij de qepensionccrden niellwe
Vrage 11 o P 

qL-ro.P c 11, l) a.rrc n bor-.-n bli j kr
verzuinld re 21j11 dc betrokkenen Incc
te delcn, dat irrgedicnde nrutatics pas in
dc nveede hclft van dit jaar zullen wor-
den vcrwerkt.

De aidcling Salaris Arlnrinistratie ireeft het
niet gcrnakkelijk gehad. f)e door cle over-
heid opgclcgd.: Standaardpakkeryolis,
lnoe st verwerkt u,ordetr itr ccn pct iodc vatr

pcrsonele moeilijkheden. Toch kutrtrcn r'vij

ons nict aan de indrr-rk onttrekken, clat er
b5 de aÍdeling sprake is van halfbakkcn bc-
hanclcling en aÍLandelirig. In c1e brief van
t 8 j u1i j.l. r,vorclt'rollecli gheidshalve' verwe-
zcn llaaï de briefvan april, dic der otrderte-
kerning droeg uan cle hoolildirectelr,: en
naar dc, circr.rlaire van het UAP d.cl. mei

()p de jaaruergadering ze4de mr. Nouwrn spocdige.2 kolom mededelingen roe. Ze blcucn onvolledig en atrandrcrden evenmin op dc

eigen rísiro's (J 100 p.p.:J 200 per gezin) uoor poliklinische venichringen

f)oor clit bcdrag t,,: dclcn door 12, ontstaat
het bcdrag van de maandpremie. Voor
iedere verzckcrclc hcc,ii dc afdi:ling Sal.

Adnr. een specificatie gern,rakt over het eqr-

a-
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BUITEN-tsANL)

DE BOADS,,4RCHIVARIS

'Gaatr we nog fietsen?' Dc vraag klirikt
r,tar korzclig. l{oel Slegrenlrorsr virrdr
.lrr cr gctr,,eg ir gcpr:rar. Acht.'r zijn
huis staat hij al naast de tuinstoel.
I)aarin hebberr u.e het gchacl over zijn
jeugd rnet voetbal en fictsui. Het eerste
als stopperspil van de buurtclub, hct
nvcede'tocr-c1e-fransje' spelerrd op een

gewone fiets. Ook over roonlsc pcstc-
rijerr, dejaren van oorlog cn verzet eI)
de bevr5dirig, nlet hen.r als 'stoottroe-
per' in unilornr van Engelse snit. f)vcr
zijrr rnilitaire carrière en zijn drieendcr-
tig ANWB-jarcu. Maar de 'kriebels',
die hem zo'rr r,ljftien jaar geleden op dc
racefiets brachtcn, zijn cr u,ccr. En even
later rijden we sarnen door het zo11nigc.
rnaar rvinclerige land van Voornc-Put-
ten. Hij 'een tandjc' grotcr dan ik. Warrr
Rocl 5legre rrlrorsr rrrrg 7( \'r'r)tig jJJI'
zgn, lilj heeft hccl wat l11ccr kilornerers
in de benen. Die laatste velaardag j.1.

juli heeft h5 op de fiets gevierd. Met
ccrr tourtocht van 160 krn. Zijn jaarge-
nriddelde schomrnelt roncl cle 5000 knr.
rrr.rrr irij gee ti ee rllk t,,t'. tlrt .l. gcrrrid-
.lclde tncllrci.l is gcJuel.l t(rt r5. Als ee Ir

stcl knapcn irr kleurigc kocrstruien ons
voorbij raggen, zegt hU, die kan ik rus-
tig laterr gaarr. Ik weet dàt ik mc nict
lnoet forceretr. De kracht u,ordt nu
eetrnraal nrinder.' Maar als onr clat te
logcnstrafïctr, rijdt hij opccns weg. De
grotc vc'rsnelling op, pakt hlj 111ct óén
junrp' tien, nvintig nlctcr cn kiikt clan
afrvachtend achterorn. I{oel Slegren-
horst, concludeer ik, is in een puike
conditic.

C)p liet eerste gezicht zouje d:rt niet zo zeq-
gen. R1 hct kotllc drinkcn, zic ik zijr harr-
den tri11en. Rljna zo larrg a1s ik irern ken, is

.lar bcrcrr rln de lrlrtd.r) cil \ull): r:rtr ztjtr
nr,rtrd nre opgevallen. 'l)e enc kccr is het
ergcr dalr dt andcrr,. Maar ik hcb cr rriet
echt problernelr rnee,' zegt hrj. 'ledereen die
ouder wordt, wordt miuder vast in de han-
dcrr.' De orrÍzaak zcgt lrij l)i( t t( \\( t, r).
Mirr.lrir'rr lrceli zijrr itttcrrtrrrtittg rr:r I'/-I
er mee te maken. Een lichte attaque deed
hem toerr's motgens otrrwaken met een
scheve mond. Maar orndat hij annen etr bc-
nen norrnaal kon bewegen, stapte hij in de
auto cn rcc.d rrg.ar l)cu Haag. Gckkenwerk
natuurlijk, maar voor I{oe1 Slegtenhorst een

nornrale vorm varl plichtsbetrachting. Hr1 is

teruggcstur.rrd en lang rr-ret ziekter-erloi qc-
\\reest. Latcre gesprekkerr - rvel viitiien -
rrret cle toelrmalige che{PZ Bous-tnee sre r.

haalclen dc grondoorzaak r'r,cg: zqn tiusrra-
tie over eeri te bcperkte opzet van archi:i
en bibliotheek. Ja, dat vÍat arn nre. uil hi1

we1 kwijt.'ik kwam in 1950 in diensr a1s bi-
bliothecaris-archivaris, rr'at ch.' naall e ige tr-
lijk niet verdiende.Je kreeq a11ccn Jc L.oc-

kcrr. die.lc.r[dclirger,al.r,, 'rtr t'. H. r '' :-
scliot, clat ze niet meer nodiÈ haJJel. DLr.'

daar vroeg nooit iet'natrd rrn]. H.r elilc .i.:
jc had, waret'r de kranren. Ik h:J .tn .lr:-
se,ldicnst en eerl riidschritie r,circuier:r. H.':
archief stelde oc.k nik' 1.r,-ri. f ;,r.:J r',:::...-
\ier\,n)JJr'r-r.r'l LrIr't.,.,: . .' . --,,-
gr:lrtlrr. dri r: 1,", it 't.. 1 .. :--.:.. .1 ,

vr.rllingen krteg l: aurpir. 1. j.-: -it:.:i.':....:
zorqde voor zichzelt. H;j z r- .-:l::r i:.-
ken- en archictlasten. En rti:r:eli i'-r-i.-
dqdc e n qtroidc s cg. n at lte zclf i. riie . Dar
\\'AS zccr otrbevredtq.-rtd.'
Voor dc radicale veranderingen ircclt h5
rnoeten knokken. 'Een archicf- rnoet je ont-
s1r-riteu en toegankelijk maken. Daarvoor
had ik ccrst de bibliotficc:rris- en claarna de
archivarisopleiilin g gcvol gc1. Daard oor r,r,ist

ik, clat er ve c1 mcer rnoqelijk *':rs dan bij de:

ÀNWB gebeurcle. tk heb dLrs qeprobcerd
zoveel rnogel5k bibliotheek- cn clocunren-
tatlc-actlvltelten naaÍ 1nc toe te trekken.
Sornt Iukre d.rr. rrr.,.rr je.ruilÍc up glor(
r'veerstand.' In '71 scheen hlj hct gevecht te
vcrliczctr, 1nàa1 nà zijri ziekte en bijgestaan
door een crtcrn cftlcierrc-vbureau, krccg hij
rra heldere pleidooien een plan voor reor-
ganissatie door de dircctie. 'ledereen zeija,
bc,halvc Kuvstern. Van irem l-rcb ik alleen
maar tegen\-erking gekr cgcn.'
't Is nooit rnccr goeduekomen tusscn dic
nv'cc. Maar n:u, srtdder and rzlrer, mct n:rar-
binncn gekeerde blik achter glinrrncndcr
bril1eg1azen, zegt hij: 'Ergcns kan ik het u,e1

bcgrijpcn. Misschien u'as hij bang. dat dic
ene inan daar beneden te machtig zou \\ror-
den. Die zou aile touwtjcs ilr handen heb-
ben. Elk directoraat zoll voor zijn inlornr:r-
tie totaal at}ankclgk worden van dic ene
tltan.'
Toch heeft Roel Slegtelrhorst sindsdien a1s

archivist zijrr rnannetje gestaan. Zecr pro-
fcssioneel. En darr te bedenken, dat h5 b5
zjjn allereerste aanstelling in deze functie,
bij het Cerrtraal llurcau Rijrr- en Binnen-
vaart in Rottcrdarn, van archiveren nct zo-
vcel wist als een koe van vioolspelen. Dat
w-as in 19.19. H5 had tocn, 30 jaar oud, niet
eerder een regulierc baan in de burger-
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Ketter

'lk ben geboren in Rotterdam, maar toen ik
ongeveer anderhalfjaar was, is m'n vader,
die b! de Spoorwegen was, overgeplaatst
naar'W'eert. Voor zover ik kan nagaan, was
het *'el een prettige jeugd. tnminste thuis.
Ik trok veel met m'n broer op, die ander-
halfjaar ouder was. Later kwam er nog een
zusje, dat zes jaarjonger was eÍr nog weer

maatschappij gchad. Hij had juist gebruik
qemaakt van ec1) algcn-rene dcmobilisatie-
regeline. 'Want het r'vas niet eercler bij henr
opgckolrren o:nt de battlc r/rei's Lrit te trekken.
Lang voor het land boven c1e riviererr r'vas

bevrr.1d, liad Rocl Slegtenhorst zich br1 de

stoottroeperl' genreld en plichtshalr'c r'r'as

hij van het cne militaire ar-ontur,rl irr het
anclere, gerold. Ook al omdat cle strepen
successievelijk r.erandcrdcn in sterren. Maar
J.i:irover pratend, gaal) \ rc terllg naar e cll
r ircler l'.-r1edetr.

,ER-WAS \IEEL MEER MOGI,LIJK
DAN BU DE ANW B GEBEI-IRDE'

zes jaar latcr een broertje. Maar die toc-
starrd irr'Weert was niet zo prcttig. Daar
ri as allet k,rrh,']iek en u ij ri art n protc\tírnl.
ik zat op een sernccntcsèhool, miar daar
ncrd natuuriljk katholiek godsdicnstonder-
wijs gegeven. Dan k',vam dc kapelaan op
school en die sprak over kctters en u,'erd je

I
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door kindcrcn op jtrJàr llagc\\azr-Il !-1r 11ir.-

gejouu,d als ketter. Toen ik in de zesde klas
zat, r,verd het officieel eerr RK-school. M'n
ouders clienden een verzoek in vool ecn an-
derc, school. 't'Was niet vo1 tc houderr. ik
ging lrr,r tt,trr.clt,',,] (rr gir)g vroeqcr \\cg.
Ik had eigenl5k gccrr contact meer rret die
school. Met de kinderen ook nict. tlic ont-
rveek.je. Tocn hebbcn m'n ouders bij de NS
een gratisjaarabonDenrent gevraagcl en kon
ik naar cle MLILO irr Eiridhoverr.'
Maar van 't Limbr-rrgs katholieke 'Weert was
h5 nog niet aÍ. H5 nerd er licl van de voet-
ba1c1ub. Maar cJc pastoor bcsliste. dat hij en
z'n broer we1 met cle katholieke jongcns
mochten voetballen. lllaar geen liurctic in
de club rnochten bekleden. ook nict dier varr
aanvocrder. Daar lvaren de perstcrijen nict
rneegedaan.

'ln 193U, ik rvas 18 jaar, kt'aur ik van cJc

MULO, lnet diploma B. Er rvas veei rverk-
looslieid. En ik had gcor iclee r,vat ik rvilde
worden. Nou ja, naar k:rtrtoor of hct een of
ander. Toen krl,atn cr cen Í-r-rnctic vrij op
het genrccntehuis, voor assistent-schrijverr
ofzoiets. Ik hcb gesollicitcerd. Etr toeu
hee,ft de burgenrcester in de raadsvcrgarle-
ring gczegd, 'zolarrg cr- óén katholiekcjon-
qen zondc,r rvcrk is, nrogcl) atrclcrsdenken-
den niet bcnocnrd rvordetr.' Nou. clat

schoot bij mijn rnocder in het verkecrdc
ke clgat. Ze schreef eetr bricf naar de minis-
ter en het NW.'De vakborrd hiclp hcrn
aalr ccr) baan. Bij Philips in Eindhoven.

Tocn riep irct icgcr iiirit .,p.. Elen krreq hrj
r.ritstel u'eqens een b,rekhoudstuclie . rl:r:rr in
.ruqustus '19 rvikkelde hrj .le 'puttc*'onr.
'lk ku'arn in C,ouda or u'elcl claar inqecleeld
bij hct 2cie regirnent rvielrljders.' Nièt cchr
een introcluctie tot plezierig fietscn. al s as

die inte resse in cle zonrcrsc dagen voor clc

rnobilisatie ger,vekt. 'Er u,erkten noq 1ne.r
jongens r.rir Weert b5 Philips.'Wc ginqcn
dan op dc ficts hccn ct'r wccÍ en toer-cle-
[ransjc rijdcn.Ja, tnct klasscnrctrtetr en al. Ik
w-ilcle graag r'r,ielrenner rvorden. Ik cleed wel
ààn voetbàllen. ook nog brj ''\)Uilhclnrirra
0B', en voor rriijn clocn speclde ik eeu aar-
dite partrj, tnaar dat racen leek me wcl rvat.
Maar ja, v.rll n)'n rnoeder kreeg ik diiar dc
lerrgte niet vtn. Ze was bang rnc nret ge bro-
ken benen thuis te krijgcn.'
In dienst r'r,as hct ook gar-rr.v met de iiets ge-
claan. 'lk bcgon als tiraillcur op dc tiets.
Toen eing ik ovcr tr:r:rr cJe rnitrailleurs op
de tnotor cn toclr traar het pantseraÍweer-
geschut. Zat-je in de auto llet dat gcscfiut
achterje aen.' l)e hcle rnilitairc gcschicde-
nis vcrtclt h5 in dct:rils. Mijn poging er tus-
)(r) te kon)(r) .rr .1. ,,,'rl.g!:rrcrr , ,\ ( r t(
slaan. is vergccis. Zijn 'ncc, clat rvil ik niet' is
bl:shst. I{ocl vcrtclt or.cr de capitulatie, ziin
terr-rgkeer br.1 Philips. Zljn oplcicline op dc
Pirilipsschool in Strljp tolnctaalbeu.erker
otrdc,r .Jc argu,ancncle oqen v.ln de L)uitse
Wrtudltun,q, clie vroes: 'W'ds sind das.fiir Leutt'.'
Zijn onclcrduikcn otn aatr cle Eíisatzte ollt-
kolnen. Hoc vrietrclerr verr clc voctbalclub

hern in het verzet h:ralcJen. Dc Rcvrijdirrg irr
septenrber '.1-l vatr het zuiden. Zijn op-
dracht a1s BS-cr orn hct gcbicd van dc Wil-
lemsvaatt en het kanaal Wcsscrn-NecJer-
\\('crt te .. lt,,ttctt r'.rtt N\li-er.. llt,rfi.'1,,,,.1-
clcn cn collaboïateL1rs. Een taak, die niet
p:rstc bij zijn karakter. 'Nee, dat lr.as niet hct
rnilitairc n,crk, dat ik zocht. Ik bcn tocn bij
de stoottro.,pen gegaalr. ltle vriju.illig ge-
meld 

-ja. 
Ik heb met cle Àrnerikanell gezete ll

in Frankr5k. I3elgie, Duitslancl.' Hij kan er

cur bock ovct schrijvcn. Ook ovcr clc cc,rste,

d.,-..n n",1, I lrrir., ,'\rIgr\e ctt ziitt,,ttt-
zs-en-irrqcn r-arruit TutltJcre 1). \vàar: hij .luist
qeleqeld \\'ils. 0111 via c1e barrière van .le r,r,a-

rcrlirric na:rr Holland. tr:r:rr 1{ortcrdanr tc
korrrel nrct \vilt lcvcnsrrri.Jd.,le,tr voor zijn
l:rrriIie. Ci,^kicecJ in qea1lieerd urifornr
scrcl hij in cle Lritzinrrige stacl inueh:ia1.1 a1s

btr rijder. llij cie Ma:rstunnel r.looq hem e.'n
rrrcis-jc onr de hals. Vroeq rvaar hij vancl:ran
krvarn. Tocti dc naarn'Wccrt vic1. zci zc,
'daar ben ik geboren.' Ze troonde hem mee
naiu huis. Vror een kogc koific. Latcr
zocht hij h,r:rL u'ccr op, Cobi'Winkcltn:rtr,
sirrcls B april 1917 zly vrouw. Dc u.ilclc
Roel Slegtenilorst van die bcvrijdirresdaserr
z:lt 11og steeds in c]ie[st. A1s serge:urt en ver-
volgcrrs a1s lc luitcnant. A:rn'lndiir'is hlj
olltkolnclr. Ecrst i]oor zicktc, to.rti .loor de,

attondiginu, dat jongerrs, die larrger clan
dri, j.rrr irr rrrilir.rire dicttsr s.rrctt. trict
lr,', [.].tr. Irr Wczrp. itt K.rtttpert en itr
L rr, clrr lr,,.,li lrii 1r.)!,di('rr\rr)licltrir.,tt 'c, -JJI-D

drild'. toen vond liij het rvelletjcs. Nos cn-
kclc rnalcn lnocst hct uliifortn aan voor
hcrhalingsocfcnitrgr:n, innriddels tnet clc

clr:ie sterretr van kapitein. Maar de krljgs-
nran \vas een kantoorrnan ger.vorclcn. dc ar-
chir.aris-bibliothecaris. de chefLi van dc
ÀNWII. Net als in het lcgcr. een doordou-
u-cr ctr pcrlèctiotrist, cJie tegetr a1le r'veer-
stand irr, cle ÀNWB een proÈssior-rele bi-
bliotheek en .locunrentatie rvildc gcvcn.
Hij bcrciktc ccn bijna volleclige reorsanisa-
ne. clie rreerkr.vam op cctrtralc ink,rop cn
ccntrale registratie. 'Een spannenile djd,'
zegt h1j. In 1981 nraakte hij gebruik van clc

VUT-regelinq, meàr op hoos vcrzock cn
via een achterdeur eing h5 nog nret het ar-
chief naar Voorschoten. Onr c1e geschiede-
r)i\ vrlr l{){lj.r.rr ANW-B op tt rr njrJt rc zcr-
ter) en gcschiedschrljverJan Arrkersnrit bij
tc staà11. Na het fèest, in'9,1 sing h5 defirn-
tieÍ. Maar vcrbondcn aan cle ANWII blet'f
hlj. Door zijn rr,r,ec grote hobbies: Íirtografic
en fietsen. 'Voor allcbci hcb ik brl dc
AN!(/ts eerr ch-rb opccricht.' In zijn t5d
ging dic Íirtoclub elke rnaarrcl op Íbtosafari;
cle fietsclr-rb orgarrisccrdc dc Lanclchlke
Fictsdag. In zijn donkere kamer thuis in
Spljkcussc st:rat hij lru wàt rnincler, rnaar
fietseu is bijna ccrr vcrslavinq. Dic licliarne-
lijkc inspennirrq heeft hij nodiq. 'lk seloof
dat alsjc hct lang volhouclt,ji: lanq gczond
blU fi.'

Tekst u-font\ Rrartt Roozurdatl
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'Wdt hebben we het goed gehad!'Het is de

laatste roep uan de genieters, die in me blijft
rondzinoen. We zijn dan al weer ttp het par-
keerterrein uan het Hoofdl<antoor. Terug uarr

we1geweest. Van twee dagen reizen oyer lrc-
rttelsbred zo'n J50 lltt :uidwaarrs. Madr
het lijkt ueel langer en yerder te zijn,geweest.
I4 e ltr'l,bcn zo uct'l .{czi(n, zo ueel ciuarrn.
De woensddgtrcrgen uan uertrek ís een uage

herinnering geworden.

'We rijden dan naar Maarsbergcn. Nog u,'at
onrvennig nret elkaar cn afivachtend. Ook
nog incornplcct, onrdat één bus vooruit is

gesneld orn deelncrncrs 'uit de rest van't
land' uit Utrecht te halen. Maar r,r,e vinden

,DIT\XAS DE MOOIST
METDEMOOISTE]

clkaar brj de kofEe en appelpunr nr.t slàg-
room. De eerste lafenis uit dc hoonr cles

over-vloeds, die 't bestuur valr de r-ereniqing
langs alle stopplaatsen laat uitpakken li d!
MJar\b( rgse kaatboerdcrij nrct rnu.(ur1r ./i!
je een splitsing van de interessen. Gn-jz.-
hoofden verdringcn zich r-oor 1-ret 'tirrtru"in-

keltje' rnet dc oude klap- cn qlasplaarca-
mera's.'W'ccr andcrcrr staan sul bij de knip-

n1utserl, b1j dc tobbe met wasbord cn bij
.rll, ar:dcre rÍrgesr.rtic zakcn uir cigcn

lcugdjaren bij moeder- of grootmoeder
tiruis. En gretig zwelnllren de vcrtederden
in de Íuik van de kaasu'{nkc1, omdat zc er
roch icts varr rn illen nleenene 11. Maar de
brtssen rvachten en we rijdcn vcrder. Me t
dric touriugcars nu. Langs dc Velulr,ezoom
c1l o\,er de grotc rivicrcrr. Rekend terrcin

in defuík oan de l<aaswinkel bahekluíuen in het Maastrichhe zonnetje

ö
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voor vrijwel al die oud-AN'WBers. Hoe
vaak zullcn zc 't irebben gereden. Met eigen
auto! mct de caravan, anieren op de fieti
Maar hoe anders ziet dat boererJand eruit
vanafeen hoge zetei in een supernroderne
bus. Wc kijkcn nccr op hct rusoekc .-n
vreedzame platteland, rvaar alles qroeit en
bloeit en de boer giert, r,ee te elt L-11 \:oort-
ploegt, zoals"W'erurneus Br-rning het tot cen

onverbiddellljke r/a-r:ir dichtte. Maar verhe-
vcn bovcn dc nortnale
pendckcn van weidcn

ooghoogte is

cn akkers als

die 1ap-
nieurv.

De paardcn in dc u,ei zijn
koeicn, hcrkauwerrd in J.

rcruolg op pag. I

appelpuntm met slagroom in Maarsbergen

ruatdcx trcÍ broodjes ir De C)ude Hoayt,te .4rcen

.+

dinar ín Forst St. Píeter

7

het aJiclteidslircr in De [,Voerd te Zuílichem
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NIYPELS MET INITIATIEFWET
DE GESCHIEDENIS IN
In de nieuw gekozen Tweede Karner
ontbreekt de bij ouderenorganisaties
en -verenigingen bekende Erwin
Nypels. Het D-ó6 Kamerlid heeft het
na 22 jaar welletjes gevonden. Nypels
(55) heeft zich vooral ingezet voor
herstel van de pensioenbreuk. Boven-
dien narn hij het initiatief tot het
wetsontwerp, dat gepensioneerden
het recht op een zetel in de pensioen-
besturen wilde geven.

I]5 z5n aÍscheid v:rrr cle Trvccdc I{arncr r,v:r-

rcn cl Lrloemen or tooLclcl van r,l,:rerde-
rirrg. Toch kan hij rrier hcle'rnaal tcvreclcn
z1jn. De pcrrsioenbrcuk bljvoorbeelcl is r.er-
zacht, nraar nict opgelost. Pc-r 1-juni-j.1. is
vo,rr rrveedcrclc van c]c r,vcrknenrcrs (mirlr
2,2 miljocn) een regcling getrotfen. clic bij
r,,erandering van u,,crkkring hcr opse-
bourvcl, pellsioLrlr min of rncer garàndeert.
Voor c1e oudc gevallen karr echt-'niets
mec'r wordetr gedaan. Volgens ccn u,oorrl-
voerder varr cle socialc parrncls irr de Srich-
ting van de Arbcid, zullcn dc r.ele ticrr.lui-
zenden ucrknemers nlct cen nadclise
breLrk in hurr pensioenopbouu, ,rr,r.ï.,, l,'-

rcn,ol,o rtu pa1. .

zen en duidcn. kijk d:rar. cn zre _jc dat. En
rie blijverr iret docn, ook als tr. Arcen en dc
koffiernaaltljd a1 voorbij zijn. Hct platte-
land heeft er ccri dimensie bijgekreqcn en
de zon belicht het op z'n rnooisr. We bof-
ferr. Vooral met het weer. In de bus tluistert
de boordradio over 'raindrops keep.fdl/ing on
rny ltead', maar Limburg ligt te srovcn irr de
zomerzon. Ruiten is l-rct 25 tor 30 graden;
bitrrcn houdt de air-corrditioning her op de
helft.
'We hebben't naar de zin. Ook nret elkaar.
Dat latclr we weterl in het }iotel. \\-aàr vor-
stelijke kamers .,vorden betrokken nrct
kirrg-size bcdden, rninibar en kl!-ur.n-n'. In
de bar, waar't besruur vrrj drirrken rar,bi:Jr
elr de gastheren cn -dames r.an Golrlen Tu-
lip Ilarbizon rnet bijpassendi: hap-jes r..n.1-
gaan. We lachcn naar elkaar. Sorrrrnigen
ken je, als vrienden. Andcrcrr alleen uit cle

verte of van horen zeggcn. Maar der onge-
naakbaren zij n tc'rcscfiietel5 k, dc afstand eli j -
ken steken een hand toe.Ze schertsen. nra-
ken grappcn. 'Zo, dasje orrr?' cn 'meid. n ar
zie je er sjick r"rit.' 'Want de lucliuue r rilr-
rrld'klcdirrg ir ,r[g, lcgd. Wr' r ,.,]r .nÍ. 1'
trtroi'. ditterctr op Jc \r. Pit rL r'hcr':.
Is nre dat een uitzichi van hcr rdrrà\ \'à1r

Fort St. Pictcrl Aan olrzc \-Lrerelr li,Jr lc
llr(!\t bourg{,r.1i..1,..r.,1 r..r 1.. r ,..rr.l rrr.r
dc torens van de Sr. Scnee.- r:: l.' O.L.
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BU-ZOITDERHEDEI\r
(Herpldatsing wegens we,gualleil ut:m (Je tekening)

wds ze tng firct.

Ze was aan de herrrt. EL,n ,tutttroLtte rroe! ze.
'Wadrheen rileurtruLu,)' ')r,aar Span je en ien
snelle, tot Baltydorp.'Wdagteken bii de itforntd-
trice.

Euen spieken. '()lt rtee, htt lrcet Benidonn.'De
i,nJàrmatrice l)erbe(t .en lLtclt etr tekende een gele
Liin nttBertidorn.
'En dntr rgr R, ii- , ,r ,\r( di( tbrit l'tttct 2,,'n plak-
Ltrtir u,,or rlc Ll,tpp, r Celrrl.ArX, lttr kind trycn-
ouer ltaar btyrrtp lt, t aL)wdJr -io,,r Je tarnuart.
En terwrjl ze lndr blttuwe PT'T-enuelopje en ee n
pen pakte, yroe,q ze fiog arcn: 'u accapteirt toclL

wel dn.ti- co n c e p tí e-kda rte n?'
PLIC-K

Ze wds yan Buurse nadr Ensdrcde ,orekttnrcn en

z()u eveil uoor haar zoon nadr de ANWB oaart.

Ze was lrct moederlijkc type met aanoeboi, pr-
ddgogísclr ínzicltt, zoak bleek uit de wijze,
u,àniop zc pn'hc, rdt ltaor l,ei,lc. wo,liqt klcitt-
kinderen aJ-te houden uan de uitgestalde'oude'

Jietsen. Op hadr beurt wdchtand, bestuleerde zij
by heltaling haar boodschappenlifstle en repe-

teerde uoor ziclr lrcen wat ze rntdio lmd. llaar lrct
pnpiertje stak ze wt'g. Ddt run,l !, tuclL borcden
hddr w,tardigheíd. Zt wist lrct nu wel, zo oud
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Van de medezeggenschap voor gepensio-
neerden in de besruren van de pensioen-
fondsen heeft Nypels een halszàak gemaakt,
maar de sociale partners, noch de Kàmer
mee gekregen. Hij vond ondersteuning blj
de ouderenbonden, maar korr voor zijn -

laatste poging om de Tweede Kamer ie ver-
murwen, lag er nog een briefvan de Stich-
ting van de Arbeid, waarin de volksvene-
genwoordiging werd onffaden de gepensio-
neerden een zerel in de íondsbesruren te
geven. Niettemin is er toch een voorzich-
dge basis voor gelegd. Zoals wij in de BLJI-
TINBAND vanjuni j.1. hebben berichl is
besloten tot instelling van een deelnemers-
raad b1j een pensioenfonds met advies- en
klachtrecht Ook hoeven zitende bestuurs-
leden, die ó5 jaar worden, op grond van
hun leeftijd niet meer op te stappen- Van
een deel-succes kan Nypels dus x'el spre-
ken.
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Vrourvekerk. Ecrst otrdcr dc ar-onclz.-rn. n,r

het 5-qangcndincr - jau,el, incir-rsiei kotfie-
lrret - i11 de zomemacht ,rndcr floodli.qht crt
dttiz.tr.lctr iiclrtjc.. I )r':r( nrrnir)g i' r,,l vrrr
tt'vreclenheid. Bij dc :r:rnvarrg r,an het cliner.
ingclcid door voorzitster Frank-je Noordcr-
vliet. die dank ler* oorclt ,ran de clirectie
van clc ANWIJ. clic voor cle viering van het
1rt-jrrig Lrc.r.,,,tt utrllr.,rn5 i\ g( \\( (\r r't) .rrr)
de chauiièurs, clie oris tc.t c]an zondcr rnan-
keren hebben gereclen. g1'c11 1,gm,ii1t ze bij
dc 1cdcn. clic dit tccsr luct ku1r1relr n']cL]1na-

ken etr w-e zijn een oqenblik sdl. I):rrr lreeft
ze eel1 verr.lssing voor olls. Ecll tastbale
heriutreriug, ccn vcrzilr'cr cl paalt-1e dat blij-
r,end aan dczc nrijlpa:rl laat denken. L):rt
trouwens naar a1le lcclcn g:r,rt. naar cie

thuisblijvers. Nog vool\\'e àan het ijs tocr

zljrr, hereft Loes Kolkert (8+) der volclaanheid
vatr alle c]eelnemers a1 ondcr r'r,oorclen ge-

L',racht en het bestur.u becl,rnkt.r.-,.r, *,"ii,
ge\\'eest ell \\,at llog konrcl z:r1.

VAREN NÀ\I{ LUIK

Als lvc tcrugrijdcn, dcnkt M:rastricht nog
nict aan slapen. A1 is het midden in de
u.eek, de subtropische augus tusavoncl r,vorcl t
lang uitgebuit. Er klinkt rruzick, dc terras-
sen zijn vol, lcvcndig, vrohjk. Maar de
nrceste bc,ndsnestoren verlangcn naar hutr
bed. 't Is mooi gcu,ccst vandaag. De anclere
oclrtcnd aan het uitgebreide buifetontbijt

b15kt de nacht kort genoeg tc zijrr gerveest.
Maar a1s de koflers naar dc bus u'orden ge-
dragcrr, zcggclr zc, w-el ofniet uitgeslapen,
'zo'n iuxe hotei. dat is toch ecn bclcvcnis.'
En het volgende hoogtepurrt rvacht al u,.eer.

Langs de Maasboulevat'd, u.aar \ve aà1r

boord gaan varl ecl) Sdplror.rt-saic'rnboot. Op
het achtcrdc,k itr clc zotr is het dringen. J3in-
nerr vorrrren zich aan de tafels grocpcll v:r1i

zes. L)aar rvorden ook dc gesprekken voort-
qczct van dc vorigc clag err avond. 'Oude
koeien uit de sloot halen.' noenren zc dat.
Verhalen over de 'Parkstra:rt'. Over dc rn:rn-
nen, clie 't maar getroffen hadtlcn in hct
bondsleven, nog r,vel ecns 'ccn tussendoor-
ge' lredderr. leuke .,tt rtt r.,,'ri I r gct r. rct..1c.. rr r

de vrour,ven mààr thuis zittcn bij dc kindc-
ren 'rnet lvaterpokken en rooic horrcl'. C,ic-
rend v,rtr dc lach zegt dc cctr te geri cle an-
dcr,'lk rncrk dat ik niet aileen ge1e.1en heb,'
Err, 'mijn m:1tr was rret de ANWB qc-
tror.ru'd, ma.lr nu heb ik hcni r.oor m! al-
lccn.' Dc zcgctritrgctr r.atr VLIT en pensioen.
Ondcr-u.,r11 is cr rvccr ctcll en clrinken. Nog
vóór dc Stop van Ternaaien kotfie nrct vla:ri
cn op drickrvart vàrr cle 150 krn vaartocht
naar Luik eerr kolÏetafel van jcrvclstc. Hct
schutten van dc Maas naar het Albertkanaal
leidt tot opgctoqcn interesse en bcrckcnin-
een.Jan Korstjctrs komt me vcrtcll:n dat cr
u.e1 1,2 miljoen liter rvatcr irr cle sluis van
Irlrr.r.licr) 5.r.rt, Itr rrirg. l.,rt rr srcrr:rrrirrg

gairll \\ e r. an Lro,rrd 11] 1r)ct de w achtencle
r-1.1i\.'1r !;r t'ri \,1I | '1.-urril1en.1' l.t.rr :lgel]
Lrrtbr.tr'L. \i:ar 'ie cir.iLrri.-,-rr' r.in \\ lsicr-
crr.rch. \lLcirel Pcer ibur 1.t.,[crn Biesaert (2)

en Harn i.d. lleek (-3). nldrn orls nirr
rcchtstrccks lroorLl\\'à:1rts. Z.' lrrcn r)11\ zicr).
\va:lroll1 cle liecijesschrijvcr r.oit l.iet 'u-re

sjoen oos Limburq is'op papier zette.Je
leest rvcl van op ho1 slaatrcle trussen. nraar
dic varr ons klimmen en clalcl -,rrroot/r langs
het ti,rit vln (,ronsveld cr St. CleertrLri,l. ,1e

vakrverkhuizctr cn -schuren van Mhcer cn
Noorbeck, door 't rusrise Sibbe en hct 1a-

r,r,aaiïsc Viilkorburg. Hoe bekcnd hct r.clor
ook is, door de blik vanuit ccrr hose zit-
plaats ziet iedcreor het Mergellarri ,,,.,
uieuu,e ogcn. Zclis Thorn is I:rter anders.
Ectr u.i tte zorrrloorbakkcn s rncl tkroes, u,:rar
\\( tlif$JJicr! t) \r\cf Jc lcrrJ\\( Ir Vr\Ol U:.
bicr cn trisdrarrk.
Ovcr de strclu,cg huisr'r,aarts is er na de fi1e

bij ilrest nog één oponthoud: lict atschcids-
dincr irr De 'Wocrd te Zuilicirem: soep.

tournedos rnct alles u,at daarbij valt uit te
stallen en geflambeerde kcrscn ovcr ccn
heuvel vau ljs en slagroorn. Ecn vnn cJc fi1o-
solisch ingcstcldc clcclncnrcrs hoor ik zcg-
gcrr 'ik schep genocgelr in het',r,elbe1ilrsen'.
Maar oud-portierJo Marinus (83) vat hct
'moe nraar volclaan' van dcze rnccclaagse
dik tcvrcdcrr aldus sarnen: 'lk heb lr..iru"t
toch{cs nri'egernaakt. Maar dit rvas cle

nrot'riste, nret oc,k clc rnooistc routc.'

DANKVAN
DE VOORZITTER
Bij hert aficheid hebbcn velen van u rlij ge-
vra,rgd, de leden van het bestuur te bedair-
ken voor de fi-jne dagen, die ongenvrlÍèId
.'trige voorbereiding hebben gevraagd. Op
deze rvljze - in cle lluitcnband - brcng ik
ur.r' lr,oorcJen van clank gàarne over. Zr.1 heb-
ben ook njdens dc cxcursie vecl r,verk ver-
zct. zod:rt alles als varrzelfiprekencl korr ver-
1open.

Da:rrriaast r,er.lictren de rrrcderverkcrs va11
'W.esterco,rch, Rederil Stiphout, Hotel llar -
bizon cn het rcstaurant Fort St. Pieter orrze
cJ arrk loor h urr r.t'rortreflilii ke clienswerle-
nirrq.
f)e .lirecne van dc ANWB zijn rvij zeer cr-
kenrcLlk voor cle vcrleendc- crtra subsidic,
u,rarcJoor het rrioqelljk ,,vcrd ter gelcgcn-
lr.iJ r.,rr,,115 lt)-j.rriq l..rt"lrr ccl n\er-
dreqsu tochr ,. ,rrkJrr.
C)ok de leclcn, die cle ercursie niet konden
brj rr.rt r,'t r. zi j rr i rr trr uc q. drr'lt r..r I gclrlcr cr r.

I )r lrcritr:rerir)g.rJt),)t)) lubiletrrrr. Ji. rrri-
niatuur bondsu'egrvijzer. hebbcn zlj inrnid-
dcls r.ia cle post onrvàllgclr (zo niet, bcricht
ons even).
Het bestuur van de Vcrc-rriging van Gepen-
sionccrden kon-rt op 18 septcrnbenveci irr
vergadering bijccn in het krder van de be-
hartiging van dc belanqen van onze lcden.

'Wij hopen dan ook dat urv bclangstellinr
voor'uw vcrenising' b15ii groeien. W5
gil.lrl weer ve rclcr trrct l'rct oogstctr van dat-
gene, clat djclcrrs de jongc jarcn vau dc VG-
ANWB is gezaaid ell lnet hetgeen in onze
nj,l Je r,,ll,' JJrrlJ( lrr \crcl\t.
lk r,vens r,r rllcn - llillnclrs hct bcstuur - hct
bcsrc to.'.

F r,t t r k I t' N()() tu/.n,/i('l
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,4dtttiu.jaar salcdt:n sthreef ík
orcr de I|legentuathÍ, ,tuer tle yin-
dinyiil<t rtclrniri.,li, nlrii,l , rrt ,,1,-

1,,.sirq i,11 'l, ltartd ltcl,LtL tt, ,tls lL

,ttrto [t, t aJ'l,rnt rt'tt, rt. ln ltt- l ,,1]l

pruies re zif n. Een. mens u,rtrdt er
nostttl,gisch rdrt. Ik ontdt,kta ÍoL,n al.

o? stdtion PauutntoLen, dat fu he-
rat rteer wdreil ,l,trL ltdndioe kerels.

Za zij n d ipl o nt n, r,,,, .qrr,,rí)r, I l r,rr,
utrple,qe rs ltif onot uallan, mdar b,,-
uertal gastht:rert lang-; dt we,q. Ge-
licld by onze leden. A,tn piytholo-
1'tu lrn,li( ri,,1 rri, t ltdnrlrr.
Daarolt kwdnr ik yas na ltet lczen
udn de artikeltles ntr tle ulonna-
lise tlrc.f'PLankerr [f-anLbuis ín tle
j rtt I t,,,ts, C,,ur,tr tt.'8, /, rtri-.. n

rnrt et'n |l,'cgenwdchtcr door W,-.A.

Ronbout'. lllet permissie speel ik
leen tfebuur.

Jtrap 
()roenercld uit lJennekont

tnocst o? mítondt1qmorg(n om lLrtff'
zil)en ttLtn tle bak. Voor de fiidddg
was lrif alwaer thuis, ntaar wel met
ttrt lrnnd itt wrl,att,l r tt tlc trtn in
fiitelld. Hoe ttuerkttmt e en wegen-
wacltt zoiets?

Er was tt'rt auto le-rtopt iltet (,eil

ur()Ltlt) Ltclttu'r lt(.Í sÍLtur. Hatlr LutÍo

ucrtttontlt' kr.tren. Acltterin znt ten
L()eres udn een ltond nrct wcl e t,rt

trou tult o rtíg snri t. ()pet' 
r t s xl t o ot

Jrnp acrr rooTril tt ltiurten uan eert

collega. Bij hem was tijilens een re-
paratie plotseling eer hond uit de

auto gesprongen. En prompt uas
het dier door tuee passercnile wa-
gens ouufederr.
Met ileze eruaingin het achter-

hooJd, uerzocht Groeneueld de be-
stuurster, ttrcer 1)o()r (l( lutnd dan
rcor lLenrzelf, lrcr beest goed irt de

gakn te houtltt. Hclaas. Tben hii
ntct zi.1tt rt;ltt, ,ltnttt! , rr tt tt dirltt
bij de outo kwan,ltayte fu lnnd
toe. Wharsthijnliik ortt ltaÍ urouu,-
t1'e te bcschernten. l,[et bloe,]ende
h.dnd en geschrokken nteldde Jdap
rl e'o n n rn n d i tt.q' pcr t no b i l,,f,,o 1 1.'
( )y rroar J, ,l,,kter. Hij krcrg c, n

injntie en rnoest met ie haid eett

we ek rust nemen. LI,reg udn de srtel.-

tre!.

Wim Ronbout lrceJi uo.g eeil nn-
radl achter de hLtnL!.,il|ies uoor-
zicldg met het openert t,trt een

portier ak-jc eert lton,l in le mrto
ziet.. Denk er ook aan, dat zo'n dier
altyd hat bezit udn z'n bads wil bc-
sclrcr m en. 1.4,i: es o o k uo o rzi cl r tig
met handen schudden door een ge-
,,pt1td prrticrrdom. Ecn gcwnar-
*ltuw,l mtns ttlt yior twct. Eu c(n
Inp-t,,n,'ottt kun jr naar l,ttt uit
dt tut.q blíjttt.

Tine ,lert Btter

iry

UIT DE BESTUURS.
VERGADERING

ondanks hcrhaalde rrraning - onqer-eer 2--

leden nog steeds hun contribuoe or-er 1988
rriet lrebberr bcterld. Dt'flcr)en, dic dir aan-
geat. uorderr drirrqerrd u"erz,,cl,t d:rr be-
dragje van I tS,- op zijn rekcning over re
maken.

lp".g pr.rt. cir À. K.ibben. dic' een ,tndcrzoek
naar her tuncnt neren r an ouderen publi-
ceerde onder de titei 'Oud en rnachteloos'.
Dat laatste heeft beuekking op de plaats
r.an ouderen in I'rt-t machtsapparaat. Zo
concludeerr dc zclfó+jaar oude hoogleraar,
dat oudcren noq nooit zo slechr vcrtegen-
s'oordigd zijn qervccst in de Tu.-.-de Kamer
a1s nr-r. Slechts 5 procent van de Kamerle-
den is ouder dan ó0jaar. Daar staar tcgen-
over dat 17 procent van de ber.olkinq iot de
ouderen behoort en dat is 20 orocent r.an
dc kiezers. Als redcn meent hij. clar,ruderc
K.rrrrcrlc.lcrr lrer .'n.'r'zijds roor gczi. n Irorr-
dett ert attdcrzrlds ziclr d.ror d. .rnrbrne r.rn
jongeren opzij laten duu,err. Volsens
prof Köbben vinden ouderen he't bijna on-
betanrelijk zich kandidaat re srellen voor
ccn polideke funccic.

Zoals in dc Algenrene Vergaclcring r.an
rrra.u-r 1.1. .,.,n lr.r lid Zijl:rrr i' ro..gczrgd.
lrceti Icr bcrrrrrrr ,,.urJ.,g gr'rlirJn i,.,"rï.
'conduu rcisverzekeringl ioals dic door
ÀNWl3/Urrigarant wordt aangcboden. On-
danks dat ook hct bestuur van oordccl is,
dat de uitsluiting van ó5-plusscrs discrinri-
llcrr'l)d ttt.rer rr.rtdett $ellrr1 1116l. krrl voof-
alstrog geerr rvijziging worden verkregen.
Naar verluidt zou dczc reis-, b:rgagc-, on-
gevallenvcrzekering bedoeld zrjn voor rc-
gcimatig reizcnde zakenlieden. Hcr besturll
blijÍt nierttcmin pogcn deze vcrzckering irr
het àciliteitenpakket opgclromen te krij-
gen. Ook zal op verduidelijking in her
Handbock u,,ordcn aarrgeclron gcn.
Irr (l( b!\il.lrlr\vcrg.rderirrg v;11 lr)juli1.l. i'
tt vr'rtr de :trggcsrii url de lr..r M. y'.rr bc-
sprokcn. Daar niet rneer dan drie adhesie-
betuigingcn zijn binnerige konrcrr (van clc
heren A1lcrsma, Kocns en Looyen), corrclu-
clecrt het besnrur, clat voor eenjaarlljkse
tncclische kcuring onder de gepcrrsionecr-
den onvoldoendc belangstclling bestaar.
L)aarenbovcn blijkt dat - ook in nredischc
kring - rrogal vcrschiliencl over cle zin r.an
zo'n kcuring u.ordt gedacht. lederccn kent
zijn eigcn lichaarn hct best en karr als claar
aanlciding toc bcstaat voor het rneren varl
bloedciruk ,rf andere conrrclles zijn hr-risarts
ra.rJpltge n. l).rrrk zy lrcr \rarrJ.r.rr,l P,,lis
Prkkcr ir n)( n JJ.lr zr'lt' v,,,rr v-r,/( kerd.
Penninqmcester ClarclJurgens klaagt clat -

VEEL OUDEREN
IN ANWB-TOP
Er is sprake van ccn u are 'gerontocratie',
hcerschappij van outleLen, in radcrr van
comnrissarissen bij bednjven. Daar heersr
co1 oververtegcnr,voordi ging v:rn ouderen
err bovendicrr van n1anllen. Dat is ook
zichtbaar in institutcrr ais dc KNVB o'r cle

ANWB. Dit constateert de Leidsc anrropo-
()ud ttt f ort.g saruen h de rrt:ir, finitr uóórtoail wal td 9 wlr's nu.rirens
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Loernpia, lekkerl l\{aar rr'e gaan er nu
eens niet voor naar de Chinees. §/e
rnaken ze zelf. Nleen voor de loern-
piavellen gaan we naar de toko. Je
rnoet het jezelfook niet te rnoeilijk
rnaken. Welaan dan.

LOEMPIA MET KIP

KOKENMET
PAULVANDERMEU

Was de r,erschillernde soortelr padclestoeien
en snij ze iu stuk-jes. Hak de knotlook en cle

ui zccr trjn. Doe dc botcr in ccn bta:rdp:ru
e n \rocq dc padclestoeien, L1i eI) krrotlook
toe . Doc Lrr zotlt er1 peper nalr sn'r:r:rk bii.
Bak dit plrn. 10 r'nin.
Schep cle p:rcldcstoclcn uit de pan etr 1:rat ze

uitlekkcn in eeu zeei l)oc nn clc r-o.rnr bi1

het vocht in de braadparr en laat dit ink,,-
ken tot sausdikte. Voeg a1s laatste cle in
kleine str.rkjcs gcknipte bieslook toe. rI)oc
cle sans in een kotnnrcge en lioud cle s,r,.ts

rvarnr. Leg de loenrpiavcllctr uit cn q:r llet
c1e r,ritgclcktc paddestoelerr tc u.e rk alr tnct
de kip bg dc voriqe loenrpia's.

LOEMPIA MET \.IS

Benodigdheden
2()0 g char-n;riqnons
200 g ocstcrzr.r ulttltt.ll
150 g cantharellen
8 loempiavcllcl

Benodigdheden
100 g uekookte mossele'n
l()() !' N()r)rs. sirfn:rlclr

J.-

lialve prei
halve u,ortcl
h,rir'.' r'cnkc1
I L.rnrran
i nre.punr-1c kcrri:
1 cl pcrnod

Voor de saus
I c11 torlatenketchup
25 g gcrnbcrbollctjcs
I sin:r:rsappcl
1 rnespuntje sambal

Was dc prci, r,r,ortc1 en venkel ern snij zc iri
blokjcs. Vocg hicrbij cle nrossclcn, qamaleu
en dc itr plak-jes gesneclcn bana:rrr. Rreng a1-

lcs op smaak lnet pepcr, zout, kerric cn dc
pernocl. Mcng :r11cs goed cloor clkaar.
Leg nr.r ilc locnrpiavellen uit cn qa rner de
vullinq te rverk :i1s b1 clc kiploempia's.
Pcts voor cle saus cle sin:r:rsappei uir cn cJoe

hierbij cle gerr rbelbolletj c,s. tornatenkctchup
cn de sarnbal. Menq ailcs goecl door clkaar.
Serveer cic saus bij de qetrinurdc loenrpia's.

HERDRUK
Onderzoek I
Een beet .loor .-cn rnrjt karr de oorzaak zijn
\':ln cen denrc-nticcl beeld. Dit stà:rt ir) hct
vicrdc Irunrnr ct' var Ceriatrie in de yrdktijk,
eelr blacl voor huisartsen ovc,r geneeskundc
voor 55-plussers. Er is c-,nderz,-',ek gcd:r:rn bij
Yicl P:lt1e lltcll. \\':1:11-Vi1n een nlal] VAI)

. ;.r.,1. Jtr'l.(.n1(t \\.ltatr.
Utfni,l

C)nderzoek II
()u.lcrcn hcbberr na een nraalrijd r.-aak tij-
delijk een laqere- blocdclmk. Ien r,an clc

nr:rnieren orn rlat tcqcn te qa:ur, is voor het
L't.1r .e 11 koplc koilie te clrinkcn. Dit advi-
sccrr R.,f:rrrsen, clie op 2 jtrni prornoveerclc
op een ontlerzoek 1la:tr bloccldrukdalinq bii
rrurlcrc nrcnsc11.

Lte.f'tild

Onderzoek III
Ouclcrc vroLlwerl vallen vaker clan oudere
lllrlnrlell. Samen hebbcrl zc gcnlceÍ1, dat hc,c

ouclcr ze u'ordcn. hoe groter de kans is om
tc va11eri. D:rt b15kt uir ercn ondcrzoek, dat
in 19t3U in Enqeland is vcrricht oncler ruirn
vicrcluizctrtJ Irrclrscri. clie oucler zijn darr
(r5 jal'.
Laaf'l'iid

Onderzoek IV
Uit een otrclcrzock van cle Rijksuniversiteit
i an ()roningor rraar r-erschillcnde vooroor-
.lclcrr over ouclere nrc11sc1): Clebleken is dat
LrLl.lr're1l niet per só cor gcr.:rar zijn in 1'rct

r-erkeer. Sorns vcrkcrerr ze ze1Íi in cerr veili-
qcr p6516i. clarr-jorigeren. De capaciteit van
c1c hcrscnen qaat rvcliss'lar iets achtcrnit,
n1:lar ook dit lcr.crt rue t rroodzakcl5k pro-
blcnrcn op irr het daqelUks ler.crr, aldLrs clc

oncJcrzockels.
ltLJ'Lqd

Kwaliteit
l)c Vcr cniging van l)irccteuren van Rc'jaar-
derroorden (VDB) gaat een stclscl v:rn ku,:r-
liteitsbewaking onnvikkclcrr. De clirectcu-
ren u,illen konren t()t ce ll stclscl. \'aarin
onaihankcliikc tcalns s.rlrlerr nler de lciclirrg
vrlr eer) tehLris c]e qalrq v:u) zakcn L,eot,rclc-
len.
Serrior

Seniorenlening
Sinds halfapril kan icdcrccrr nrct ccn Sc-
triorcnlcnitrg vatr cle Verenigcle Spaarban-
kerr, die b.-clocid is rtror rnelsen r,:rn ó() jaar
eu ourler, cen ovc;lij dcrrsrisicovcrzckering
afiluitcn. (..) Dc kosten v,,or .lczc verzckc-
rirrq zijn rflaukclijk ,,,an cle looptijcl tn r,arr

clc 1rcogtc r,':rn hct lecrrbcrlreg.
Sontctr op IIi,( [-1À,'BO)

Benodigdheden Voor de rrrarinade
8 loempiavellen ldl zoete soja
1 dubbele kipfilet halve ui
100 g taugé 1 dl witte wijn
100 g champignons I bolle§e gember
100 g prei
1ei
Hak de halve ui fijn en doe die bij de soja.
Doe hetzelfde met het bolle{e gember.
Voeg vervolgens de witte wijn toe. Snij nu
de kipfilet in reepjes en leg ze 24 uur in de
marinade.

l)c volge rrde dag u:rst u clc ch:rmpiqnons.

Prci rlr t.rtlJe. I ).rr'.1. .lr.,r r1.i-1,,',,. 1,,

durrni p1aklcs.nrj.ltr.l rli i.i-.i rir lir1.-it-r.
Haal .1c krptrie r ,:rr Jc nr;nr,.rJr. i1i 1nc11!

die met de prci, raugrl c-n charnpignons. 
-

Voeg peper en zollr rraar snraak toe.
Lcg dc loempiavellen uit crr 1eg dc vullrng
in ecn baan ondera,rn op cle vellor. Vour,r,
de buitenste rarrdcn (niet ondcr* en bovcn-
rancl) p1m. 1 crn rr:Lrr binncn om. Ilestrijk
rrr,r hct geliele loenrpi:rr,e 1 lnet hct losge-
klopte ei. Rol claarna cle loempiar.ellen op
en trituur zc in vet r an 1B()" tot de locÍn-
pi:r's kn:rppencl goudbrrin zrjlr. L)e rnari-
uaclc katr tevens cliensr docrr a1s koude saus.

LOEMPIA MET PADDESTOELEN

halve ui
1 teentje knoflook
kwart liter room
50 g bieslook
75 g boter

150 BEJAARDEN MISHANDELD
ln Nec'lerland zijrr voriq-jaar- f .i0 rnensen vur lichanrelijkc ruisharrclclinq cloor p.erso-
van ó5 j:rar en oucier rni,sirarrcleld. l)aatbg rreel van be'j:rardcnoorclen en vcrplccghui-
gine het_ nict uitsluitencl onr liclrrrnelijkc zc1r, vi11) psl,chisch.- vcru,aarl,rzirrq erivan
mishandcling, maar ook onr vcru:rarl()zi1rq nr:rte rieel nrisbruik door eiqen kiirdcrcn.
r'tr tnatcrieel nrisbruik. Irr een dczc zorre r Hc-t plcidrtoi r,,rrr cle .,ncl.'rz,rckcrs. ccri cen-
nitqcbraclrt rapport 'Mishanclclirq vrll or1- rr:r:rl nrclclprLrrr voor nrish:rrrclclinq il tc
clclen' r,an Irct N:rtion,ral Clcrrtnrnr voor- stc11.-n, w()rdr gchol)orccrcl r]c,..rr clc Alqc-
Cieestclijkc Volksgczorrcllieici u,orclur clczc nrcnr Ncclcrhirclse lirnd ven C)rrdcr..ri
scqcvells 'hct top.ji- van dc ijsberq' qc- (ANIf O).
nc,enrcl. Er rvorde n voorbeeldr-n gege \.cl)
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BUITENI]ANL)

II

III

ÀI

BI

1. bcroep
2. deel van bijenkorf
3. vcnoenniddel
.1. rustig

MAGISCHE VIERKANTEN

3/ 1989

OPLOSSTNGJUNT 1989

1. burgemeester, 2. orrritolooq. 3. nerts-
ku,cker, 4. cluivennrelker. 5. slangcn-
bezu'ccrdcr, ó. vatkctrshoudcr, 7. orqeldraaicr,
8. oesterkr'r-eker, 9. rietdekkcr. 10. zilversrrid.
11. irrgenicur, 12. tonijnvisscr. 13. touu,slagcr.
l-1. eendenfokker, 15. rattern arrger.

De eerste letters vormen Bondsvoorzitter.

Uit de g,oecle oplossingen is cle naarri gc-
trokken r,anJ.K. Looyen te Sasscnhcirri.
De prijs is onclerr'veq. Proficiat.

BETER SLAPEN
DOOR VIThMINES
Door bep:raldc vit:rrnines, trritrelaleri en
ginscng (cxtract r.an Clrirrese pl,rnter'vortcl)
aan dc roccling van ouderen toe tc vocgcl),
kutrtre tr storingen in het slaapritrnc lr.orden
tegcngcs:rar). Dit hccft clr Cl. Kerkhot van
dc Lciclsc univcrsiteit geconstateerd na ccn
cxperirnent met clc voccling van clcrtig be-
wollers v.lll ecn vcrzorqingsflat cl) ccu ver-
plc-eghuis. Ecn aatrvullcrrd orrderzoek van
dc rljksr-rrriversiteit v:ur Linrburg r,vccs trit,
.lrt hr1 -f r.rtr dt rrttdr'rcr) rli( Uirr)( r)q g( -

bruikcn. nrocheicl err iutlooshcicl afnoncrr.

A B C

W tW4A Cr4,t-4"

1. huiclverclikking
2. bcr'vijs v.rlr oÍ)wangst
3. cijfcr
+. baliet rokjc

l. koniscl'r
1. ,', h,torz.rlla
J. schrocibout
.1. volksovcrleverittg

AII

1. peulvrr-rcht
2. vrec-md
3- rrt'kr.,isner rlet zak

irr het rniddcrr
l. tocht/lLrchtstroon)

BIi

1. graansoort
2. noest
3. msttckctr (rnuzick)
1. leer

CII

1. ruirnte voor vcc
2. Incl. rvinkel
3. enrtnerrtje
4. Lroonr

A III

1. onvnendelijk
2. re erriger njd
3. culnrs gebruik
-1. spraakoreaan

B III

1. hetzelÍdc
2. drietal
3. slot
1. gebruik irr klcding

C III

1. vacht
ltl rí].1ltgOD
verborrd

,1. cleel van ecn Lroorn

CI

12

2.

4.

l)c beginlettcrs \ro1nle11 achtcr c,lkaar gclczcn dr: tr:ranr vatr eetr vogel.

I)e oplossing van cleze 'tn:rgischc vierkautetr' virór 20 oktober a.s. opsturcn llaar
nrw..J.C. Venricrs.Jr.rliatra vatr Stolbcrglaarr 180, 2.59.5 C-M l)cn Haag.
I)e r,,n,innaar rvacht ccn cacleaubon te r r'vaardc varr I 25,-.

I

L'/.o

INLOOPMIDDAG
REGIO DEN HAAG

f)ir oproep r.aD het r-ercnigingsbcstullr, re
kinrclr tor gespreide :rktivitcitcrr irr clc rc-
:r:. hccti in L)en Haaq rcspous qckrcg.'n.
t),:ar is hcr ininarici gc-nonlen tot een
r:rrarrJcl i j ks.-'irr1o,rprl1lll19' r.oor ailc bc-
.-.::1.r,'11crrd.- 1t'de-n ct: hr.tn p,rrrtrers il dc
Htr.ir\. r.L1(). E.-Íl .1.1112(-f tLrr bllPfirtCll !-1r,1Of

l:-i.: k:irlri.nr,rkin rcr ....t..iiiir',g .-ar.L .1e

..nilerlrlrc ban.l. Ctkozen rr .'ir àc +dr
dinsd,rg rlan de nraand. l)e eerste'inloop-
n'riddag'rvaar de VG-ANWBcrs van Den
Haaq c.o. rvordcrr r-cnv:rcht is cl'rhalve op
DINSDA(; ló SEPTEMRER a.s.. r'an,rf
15.00 r.rr-rr in cati-rcstaurarrr CC)RNEI(
HOUSE. L:rarr r'. l\4ccrdcnoort 2i)9 (b5
1r.,. L lt, rnk( n.\tr.r.lt). L)e corr'trrrrl'ric. zrjr:
lriteraarcl \oor eigelr rekening. De r-olqcndc
inloopnriddaoen zijn op dinsdag 2-t oktober
cn op 28 trovcmbcr.
Het be stuur van de VG-AN-WIJ hoopt, dat
dit eerste initianefeen kans krijgt. Er.en-
eens, dat ook elders in het land s.rortgchjkc
inidarievetr rv,rrdetr gelrolrlen. De tsUITEN-
UANI) sta;rt er voor opcn.

r1L ,l
/1

4.

L R
I 2

l-

í


