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\Wie het al jaren achter de rug heeft, kan
erover meepraten. Het gat, waarin je valt
als het opeens stil wordt oÍn je heen. Daags
na het definitieve afscheid van collega's,
van die hectische, ÍÍaaar ook gezellige
ANWB, opeens alleen thuis rnet vut of
pensioen. Of na het verlies van partner of
zelfs huisdier. Alleen in het opeens grote
huis rnet verdriet en niemand orn tegen-
aan te praten. De VG-AN'WB gaat er iets
aaÍr doen. Met onmiddellijke ingang is er
nu een telefonische hulpdienst, de Senio-
ren Praatpaal,zie pag. 3.
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UITDAGING
Senioren zolnder bezigheid of die niets
kunnen verzinnen orn lekker bezig te bl!j-
ven, hoeven echt niet stil te zitten. Van al-
les en nog wat hebben anderen al bedacht
orn ouderen in actie te krijgen of te hou-
den. Instellingen en organisaties overal in
het land rnet voorgekookte cuÍsussen. Ver-
gadertechniek, geheugentraining, public
relations. En als jongste uitdaging Hoger
Onderwlis voor Ouderen, HOVO.ET z$n
HOVO's in Àmsterdatn, Rotterdarn,
LJtrecht, Groningen, Nijrnegen. Een kwes-
tie van navragen in eigen regio. En natuur-
lijk in Den Haag. Tine den Boer zet u op
het spoor, op pag. 6.

Secretariaat
Mgr. Bekkerslaan 821

228ó EJ Rijswijk
Tel. 070 - 393 87 t9

GELUIDSJAGER
De witte tornado van de ANWB. Zo is hij
bekend geworden, in- en extern. Als in-
specteur van kaÍnpeer- en bungalow-
terreinen was hij de schrik van menig
karnpbeheerder. Alles wat niet rein en hy-
giënisch was Íroest schoon van hern. Jan
Ivangh, zevelntig jaar inrniddels en nog al-
tijd fervent karnpeerder en vogeltjesgek.
Een rnensenleeftijd lang heeft hij alle soor-
ten vogels bespied, getekend en hun steÍn-
rren vastgelegd. Op land en plas, in duin
en bos.Jan Ivangh is er een bekend en er-
kend vogelkenner door geworden. Daar-
over hebben we het rnet hern op pag.4-5.
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onder nr. 381ó027

Kopij voor
het volgende numrner
uiterlijk I november
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Breitnerlaan 35ll
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BUITINBAND

\X/aar denkt u dat rasechte
Scheveningers elkaar ontlnoe-
ten?Jawel, aan zee, op het
strand. En in het geval van
Piet v.d. Toorn enJo Groen
vrjfjaar voor de oorlog uitbrak,
'recht voor de Keizerstraat.' zo-
als hij zich herinnert. Ze waren
toen nog'piep', Piet 18, maar a1

wel rnet zeebenen,Jo 17. Een
van de redenen, dat ze pas vljf
jaar later, op 18 september
1940 zljn getrouwd. In Scheve-
ningen hadje toen in hun ogen

rue krcc,g cn aar voor z'n

nlocst
hij rveer Inccl tijd voor het rva-
tcr. Ze hebbctr ccn tnotorkrtti-
scrtje bij Oucl-Aclc aan cle 1(a-
gr'rp]:l\\cll. Al. zc rrii t tlrtri'
tijn. zijn zt J.r.rr t. r itr,lctt. .i

r.aLcuc], ergens in Ncclcrl:rnd.
Llitgezonclercl de ,-1:rq van hct
gouclctr hr.lvelij ksièest. l)an
,rlllsr'\('l) zt zitlr tttcrde riir
gctloll\ïdc dochters, cle

schc,ouzoons cn dc trcgetr
kleinkinderen. Lekker uit ctctr.

Een hr-ru,cli jksvct etriqiuq v:ru
-15 jaar is ook nict rnis. Op t3

augr.rstr.rs j.i. lachtcn Klaas Sicrrs

Hoeksctna cn zijn ,"'roun Miep
(r'an Zcsscn) clkalr toe Ínet eell

'zover hebbetr rvc het toch
nrirar gcschopt.'Toch cell vro-
lyk rrci d.rrr itr tttttr.r. Zc
lrrdd.rr .lk.rrr.rl 1..61 fl. .',,;-
ios in cle paclvirrdcrij 1er:err

kcrrrrcrr. nra:rr' hebL,cn met .1c

tror-rrvcr j trrch nuar qcs lcht
ttrl,]r' l.r.tt'te f)Lrit.r .,,l.lr.rt tttr
c,ris 1ancl u,as veLcJl'ctren. Klaes
(71), at}orrstig vatr Inschecle.
dicnde de ANWL'I vatt'.5(r rot
'u2 als kantoorhoc,fil. hatstclijk
-,zrrillr 7((I \!lr'll \\ít.lI - iI)

Il.ottc1da1n.

Fortanier uit Zoetermeer een

trouwring aan de ringvinger.
Ze wa;en elkaar drie jaar eer-
der (in',t2 dus) letterlijk tegen
het 15f gelopen.Zrj de ingang
van het (toenmalige) Bosbad in
'r Bezuidenhour in. hij er uir.
Dat leidde tot een praatje en
verdere kennismaking. Frans

was sedert'ó4 chef van het
Haagse technostation, maar
moest het werk opgeven toen
hij beginjaren tachtig wegens
verslechterd gehoor werd afge-
keurd. Voor die 45 rrouwe ja-
ren bouwen ze met beide
zoons plus aanhang een klein
feesge.

Fccst vi.-retr kutije zckcr aarr

rasecirte Atnstct danrurers over-
laten. I{ckcn er dus tnaar op
datJoop Passtoors c.p r.rljdag

2l scptc'mber qeen karrs kr-ijqt
zijn r,-olkstuirr in te clr.riken. ln
P]:Lf,t\ \ xtl ccrr sr'lrol-[r'l ,,[
snocisclraar za1 hlj darr rvel ccn
gias tnc,t robijnkler-rrige irrhoucl
in cle hand h,ruden. W:rtrt met
dc clrie zorlerl cI) aangcgrociile:
rurh,rnq vicrt cle r-oorrnaligc
Clrct V. r k,,,,1, À.1\ cltclrries
(bijna ó51) clat hjj 10-jaar qele-

rltr, r)).rJ,, r..1. L.r.rr i. qc-
rr.'rrrr.l. 'N,,g ccr',lcr .lrrr rrrrjrr

irroe r.' 1'r.,c,tt hij n1e trots toe-
\t|il'r,u\\tl. L)p de rerl,rriilg
varr zijn broer hacl hij namelijk
geerl oog kutrtretr at-hor.rderr

van c]ie ch:irnratrtc rvc,rkgeeÈ
,* u"r, ,f* tr,...' ,.1ro.rlrr..,r.
Hij arranqcercle dat zc, satnc,n

l1ààr ecn concrtrt ginuerr in hct
Cotrcertgebous- ctr r,oncl toen.
clat zc er 1r1à.lr qeel) g1:ls llreer
over Irlocstcrl l.rte11 grocicl].
Eerr lcvcnstcmpo clat zecr r-c1e tr

in hem zullctr herkeuuetr.

willig de koninklijke wapen-
rok, ioen hij in's-Gravenzande
ene Toos van Dalen tegen het
lljf liep. Ze uouwder. op 27

september 1950. Een huwelijk,

waarin ze zes kin.lcrtll groot
brachten en Toos ook noq de

AN\I/I1 25 jaar diencle, hct
har'r .rl, 1r..,,'td lr,t. rttc Di. tr-
ste11.

Vror het r.olgencle robijnen
hur'r,elijk gaalr \\,e ttalt VroL-
schotern. Eetr goccle plaats onr
te \\io[e1r voor eeII Hoofd aÍ-
,lulirrg M LD-Elcktn,rrik.r. ge-
st,rtior)ccrd in Ocastgeest eil
bindine mct cle Vlieqb:rsis Val-
kcrrbr.rrg en cclr vrouw, dic 1an-

u. j.rn rr 1,5 .1. .rld, lirrg K:rlt-
h.,gr.rfi, rrrr J. ANWLJ rrelk-
,"""- ur,rr. Ik l-rcb het nLl o\rcr
Leen Ilal (02) .,n Lcnie Bai-
Spaans (01). Ze u,aLetr ooit licl
van dezelfdc verelrigilrg. Leen:
'Het klikte toclr er1 ntr nog.' L)e

beidc zonen. schoc,t'rcloclrters
cn clrie kl cir-rkincl elerrr zullen
Caar op, 11 oktober clc scluk-
kiec gctuigen van zijri.

Op 25 oktobel zijn C,erard r.'.d.

Mark (r,o) etr Yrottne Dckkcrs
(r:,t) +01aar qetro,,nr d. Doe
geerr rroeite. zc zijn clan geheid

(lccs rerclcr op pae. 12)

'mccr gezellighcid'. Al die
strarrclpaviljoells w:lre[ cr lrog
rrict. Eveurnitr al .lat bloot. Ie-
clereetr had nog hele badpak-
kcn aatr. Schcvcuiuqeu lucl ook
nvcc gezicirten. Jc had de

Scircvcningse - vatr cle naalcJ tot
:ràn dc Kcizcrstraàt - etr de qc-
q, 'c.lc k.rrt. I )e ,lr'lriqlrci.l p:L-

i.,.1..'til, t()rr ,\p dc Pi. r' lreerr

cll \\'ee Í,' \\,cctJo. Piet v.cl.

f r,rt tt rr.r\ \ i\\ifllt-llr. hcctr ll
jl.rr .rp ./cc gczetctt. t, 't ( \'l) \\1)-

q,'t.tl )r, ttr ,lc \\ili ,,p.ln.ttq.
l\hur brl d, AN\\ lt krc.u lrr.l

opnieurv ccr) \rr1j 1even. IiJ be-
rreirurjz. r'irrg z,rr lrij .r. lrttier,
jaar'langs dc, n'eg.' I)e Borrcl

pnaatste cle r,,,-egr,r,jj zcrs toen
r,)c zclt. Znrrr ri.rk. rrt)Jt r-
r,,íd Pi,,. z,,.l,rr lrrj ]r.r ir ,1,'
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Ook Han v:in Oel (7+) en El1ie

BrLril (;tl) in L).-rr Haag zljn al

*5 j:r:rl l.ij .1k,,.,r'. H.rtt li.'.rr ll
jaar r.oot cle borrdsbl,rclerr acl-

Vcrtcnties bitrnctr qehaald .-rr

.rlrij.l :rrrr plezi. r.'l )g 1111r,rjr1s

rrld rrrr rrr'rr l.i.n'. rirr.lr lrii
r,,s.rlnjd. Zijt tr,,tru lrc.rr lrij
in clc onclercluikdjci leror ken-
netr. Satnett veel nrccurakctr,
ook tnct cie r.'ijf kirrdereu ctr 1a-

tete airnhatrq, schePt cell o1)-

vc,rbrckelijke banc1.

ln het b'^vrijclingsjaar sclx»,cu
,','k Fr.rrrs Pol,rck 1-i; cn Wii

2

Alfons Vcuqc'lers clroeg al r'r'ij-
:&-'.

a a

ff' I

,§WïP
'l*&, 

1?:.:7'1,,,;,,

ss#ew
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BEGELEIDT SENIOREN P

BUITENBANI)

De eerder aangekondigde telefonische
hulpdienst van de VG-ANWB gaat
van start. Onder de titel SENIOREN
PRAAIPAAI is de hulpdienst rrret on-
rniddellijke ingang bereikbaar. Drie
oud-collega's, drie ervaringsdeskun-
digen hebben hun telefoonlijn ervoor
beschikbaar gesteld. Zij zullen een ge-
willig oor lenen aan allen, die hun
moeilijkheden even niet aan kunnen
en hun verhaal over eenzaamheid en
verdriet kwijt willen.

De Senioren Praatpaal is geen uiwinding
van ons. In tal van plaatsen bcstaan zowel
algemene (SOS-hulpdiensten) a1s doelgroep
gerichte (vrouwen, migranten) hulpverle-
ningslijnen. Model voor onze Praatpaal
staat vooral de Praatlijn uoor Ouderen uan

Humanitas.Een project van de aÍdeling
Amsterdam, waartoe vijfjaar geleden het
initiadef is genomen. Destijds zo maar een
idee uit de hoofdstedelijke vriju,illigers-
groep, maar een schot in de roos. Een start
met vijf gespreklen op de eerste avond, in-
middels uitgegroeid tot een landelijke
praatlijn waarop jaarlijks ca. rweeduizend
ouderen een beroep doen. Bij Humanitas
kan alleen in de avonduren tussen 10 uur
en 2 uur's nachts worden gebeld. Volgens

ru

praatpaal

055 41 43 82
01713-15904
010 - 426 59 20

de VG-ANWB luistert

Jaap Bosscha:'van 10 uur \ auonds tot 2 uur \ nathts,

piekertijd'

Jaap Bosscha (32), de professionele coördi-
nator \ran het Humanitas-project, de cru-
ciale uren, of, zoals hij het noemt, de pie-
kerdjd'. 'Overdag redt men het wel, is er
nog afleiding. Töt halfrien in de avond kun
je nog wel iemand be11en.'Wordt het elf
uur, dan komt de eenzaamheid gevoelig
aat.,'

De ervaring leerr hem drie soorten ge-
sprekken tc onderscheidcn:
- inforrnatieve gesprekken waarin con-
crete informatie wordt gevraagd, adressen
van hulpverleners, de dienstdoende apo-
theek, e.d.

- probleerngerichte gesprekken, waar-
in de opbeller over de eigen sremmirrg en
moeihlkheid wil praten, over de gevoelens
van het moment,
- contactgerichte gesprekken, waarin
het niet dadelijk ergens over hoeft te gaan,
maar het bellen zelf en het zo maar praten,
het gewoon even contact hebben, belang-
rijk is.

1990

Lr zijn n1ense1r, die genoeg hebben aà11 ee11

errkcl, sporadisch contact. I)rcrnpclvrccs
kan een rol spelen. Son-rmigen beginnen
met, 'ik wcct rrjct of ik cr vcrstandig aarr

doe te bellen, maar...' en dan is het, zegt

Jaap Bosscha, aan de vrijwilliger orn te rea-
geren. 'Dat is icts waaraan wc in dc oplci-
ding van de vrijwilligers aandacht bestederr.
Hoe cle menscn op gang te brcngcn.' À4aar
veelal bellen rnensell voor een wekel5ks
praatje. Bosscha: 'Het is wel sllrrogaat, maar
het idee dat ze contact hebben, blijkt een

grotc stcrlrl en een grote behoefte.'

Hoe onze Senioren Praatpaal in een
behoefte gaat voorzien, zal de erva-
ring leren. De drie vrouwelijke vrij-
willigers van onze Praatpaal zitten er
voor k1aar. f{et zijn:. in Oude Wete-
ring rnw. J.M. Voorwerk-Jonkrnan,
tel. 01713-15904; in Schiedarrl rïrw.
A. de Rover, tel- 010-42ó 5920; in Apel-
doorn rnw.J.P. Weirnar-Van Donk,
tel. 055-414382. Z1j kennen de AN§18
en de problernen, die na het aÍlcheid
van collega's kunnen ontstaan. Het
gehele project van de Senioren Praat-
paal wordt deskundig begeleid door
het Bureau Maatschappelijk Werk
van de ANWB onder leiding van rrlw.
M. Tuurenhout. Het spreekt vanzelf,
dat alle gesprekken strikt vertrouwe-
lijk blijven.

MELD VERB
IN DECE
Over enkele maanden is het weer zover,
dan krijgen a1le vuttcrs en gcpcnsioneerden
van de ANWB het tradidonele kerstpakket
thuisbezorgd. Dikw5ls belt de bezorger te-
vergeefs aan en blijkt de geadresseerde niet
thuis. Om rnoeilijkheden te voorkomen,
verzoeken wij alle belanghebbenden het se-
cretariaat van de VG-ANWB te berichten
of en wanneer precies men in december
met vakantie of andcrszins van huis is.

Voor de goede orde volgt hier het adres van
de verenigingssecretaris: mw. H. Brehler,
Mgr. Bekkerslaan 827, 2286 EJ Rijswijk.

Pincode - 
-Warrneer 

het postk:rntoor in urv
buurt of r.voonplaats de ontheÍEng van de
pincocle/gironlaàtpas (zie bericht Buitcn-
bancl, nraart) nict acccptccrt, kunt u in be-
rocp gaar) brj hct Hooidkarrtoor PTT Post,
Exploitatie Loketdiensten, Postbus 30150,
2500 GC; I)en Haag.

E
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HOGERE FIEFFING
VOOR BEJAARDEN
C)mclrt de zicktckosten voor bejaardcn dr:

l.arr uit rijzern. nroeten cle vijf rniljocn parti-
culicr vcrzckerden volgcncljaar eelr hogere
heiflne bor-crr hrin prenric bctalerr. I)e zie-
kcn tL n clscrr, clie rclatic i vcci bej :rarden hcb-
berr verzek.-rd, hcbberr namelijk dcruen
nriljot'n gul.1c,n rneer r.ritgcgcvcrr .lan ze
had.lcn bcgroot. Ter schadi:loosstelling van
cle zickcnfondsen betalen p:rrdculier verze-
kcr.Jcn boven hun prcrrric cerr zogen:ranrdc
À4OOZ-heffi ng (Mcclefi rranciering Ovcr-
vertegenwoorcliging Oudere Zickcrrt,rnds-
verzekerdc,n) sroot l. -l-1,-10. Dc Zieken-

fondsraad heeft voorgesteld dit bedrag in-
gaande volgend jaar met rwee gulden te
verhogen. De ziekenfondsen geven voor
een bejaarde gemiddeld f 3.ó98,38 p:.,j."i..
uit; voor eenjongere verzekerde gemiddeld
f, 1.180,80.

Visiteclub - Vrij.,-,,illigcrs in hct ouclcrcn-
r,verk irr Schiedam hebben een Visiteclr.rb
opgericht. Daarmee ui11en z1j c1c vc,lc, allccrr
u,oncncle ,oucieren eells pcr vu,cck bijccrr
brengctr itr eetr otrrtnoctitrgsruitntc v:rtr de
u,ijkpost-zuid :ran clc Oudr.' M:rasstraat.
Gcdacht u,ordt aan diverse gezarnenllike
aktiviteiten. zoals uaar nruziek lr.ristcror.
zinqen. bloemschikketr. h:ruclctr:rrbcicl.
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DE GELUID,y,-4GER

OP SCHOOL VINDEN M,'T MOOIST
ALSJE EEN VOGEL NAFLUIT
"Er zijrr (L'l) p.r.tr lrrqclr rr.r.rr ik dt'gt'-
Irrid,'ir 11,,q riict vrrrlre l'. I )t lJ:rtrrr it r

.,, .1e t"p,.iit r-rjt de iJuirrctr. M:rar ik berr

niet zo'ri soortclriaqer. Ik uil :r11ccn

l)riq prrrL)t'rctr r't'ti l.ttrul l:rrrJ'clr;rpperr
in LI.rlk uit t( bc( lrlctt. z.r.tlt ik d,,t lr.l'
lL'(la.rtt ll)r'I tlt Àrid-Flir,'P,'l.lcr. I l.r.rr

i,.'i, ik r'trr lrtlt lczirrg i,rrr {r'il).lrkt.
r,an:rf het olltstaan van de poldcr tot cie

1Drt1ls erill ku,arn tDet z'tt ui:raiurachitrc.

Hr'r btuirrr tllct l)ct ttirv:tr. tt \'.ll) Lr'll

Urk,'rtï,rrr lcr. lrct u cgttr.rlt l) \'rl) 1)(t

watcr, dc eerste stcltlopcrtjcs, ecn hei-
1r1ilcrhi1re, .{i6 11,cqebt.Je hoort de q,rtr-

zen, eerl zanglijstcr, eeu tucrel c1l eel1

c:rrillon, clat-hónc stueet itonre spcclt. Hct
is cen kiankbeeld vatr rttim et-tr half ur-rr

qr'\\orLir'l). D:rrrl u il ik qr.,.,q llltr' drr"l-
qr.rrr.'Jlrr lvringll. l.rcir.ird. t.rlt ll r'1)tlt t'

ct'rr ktril'llt('t \\ i t li.t.rr .tt 7c\ L ll ric.i.t.il'
jong. popelt z5n hobbv voort tc zettcll.
ls.r.-t i in' er, r,,irruit Drurthc, r,vaar hij
een nicurvc fase in zijn levcrr bcgint.

Voor dit gesprt'k btl ik rrog aan iri Leid-
scl'rcncl,rm. r'v:rar hij tneer datr nvintiq jaar
heeft gervootrd. Maar de vcrhuisclozcll sta:ll1

rl q.pikr. f). u e:tJett r rtt d, lttti.k,rrrr, t'

r.it,i,,.,, Iiclrtc lc.ltth,,, k.tt r.,tt \\ ( ggc-
haalde schilderijen. hr eetr lichtc hock r''oor

ll( t ql',,rc t'r.rttt srr.tr 111rq r,\t) .ic ..'ltilJ,'r'c-
z. l rir.'t J.rrr.,p r't tt kJt ttrigt :lLlu.rrcl \.Il)

bosuilties bij [et ccrste rnorgcnlicht. Hct
r r.,.gr ,,ug ,,rrr ecrr /irrls/r itt'' to-trl,.. Ei rr lr.rr-
,«' h.-cli rr Iieri r rg aJl I e.l ) ltcnr I iet' gcri.rt-.l.tr
omqcr itrg. ".,'id. Hot.t. rr. lt, r v.r.rcllkc
l r,,ioo.i.,,, d( r Wil\\c I I :lr r. W.,aror r r À r r

tc,.1r",li. verhuizing naar Drettthe? Dc dnlf-
veer zit crbij:Lucl:uit Àsscn. a1 vijitig jaar
een goede vriendin. Maar 't besluit is rvel tra
('r'n gr\rt( onl\\cq qr'l)(rlll\'l).'Mrg ik lref

,.r,i|1.,,.'ur.rg,-liij ha.rr. Al. z. knikr k,'rrrt

het verhaai. Eeist het overlijden van zijn
vrour'v Greta, nr-r vrjfjaar gelcclen. Na 31

rrrooie iarctt lrcr urrrhopiqe g(\ccht rcg(ll
J. k.,rrtcr. Dc .pcciele rherapi. mct eerr di-
cct, dàt'ticnruail zwaarder is dan het
Moertnan-dieet', waarvoor ze naàr Merico
reisden, naar Tijuana, tn:rar het gcvecht
tocl-r verloren u"erd.
'Een dicpteputrt itr tn'n lcvetr. Daartra lecr

i. ook je b.'src r rierrd. n k( lrllcl).Je lroudr cr

aa,, pra, ovcr. dic t.,r lt.r l.,rtrr g, korlrctr

ziin. Toen hcb ik tcgerr tnezc,lf moeten zeg-

gèrr, nou joh, ga wat docl1.'

1.,r. lt.,r,;lr i. crgL Il..crr qcltrk'ro5. i. t', b.'-
i.rr ir. r itr'lk,r.i'ri rirlrtri'.lc lrii rrrct irct

gczirr..irr,,,,k :i"u trr.r' 1tl!cr r.l,ic..tl
\r,'cq llà.rr Bcr;. i,. Zijrr r.,d, r'§,rJ J.,,,t'

prrriirrlicr clr.,t'l 1.t,,' \.rl I rle (lilc( lctlr \ :lll

, crr p.,pi, rf.rbrick. \\ ',r L''tt cctr.i''tru.tt
,,rn.,-i.i \\'c11se n clatr ee tr ier-rqd irr ilet
Noolcllioll an.l sc schi Ideisd &p.'lk kende er

ieclcr cluinpa,rclje . Ma,rr dc echte ititere sse

vc',ot cle ,r,,tr-rr.tikt rrt, roch door haar ootlr.'

uij.rlrii up Ltt.r.'l )ir u.r. bi,'losirlr'r:trroP
.1,1 ,,,.,1.,, iir LJcrr.rr. Lrr Ji,' he. li \À.tl lll( t

ons de cluitrcn iiigesjolnvd eu lcretr detcr-
nritrcren. Hij richtte ook nog eetr gehec-l-

orrtlr,,rrd. r'j.tlgJgl ocP, rp. dr' l(et r ttt :t tcr

Jt trgdgru.l' rrtr L)tttltotrJcr'. L)p t clr gcg(-
\r'll lll,'11)('llt. jlr llet I'e';irr r'.rtr Jc "or]'rS'
\\:arLrn e1 in liet clorp ti0tt leden. Hij dercd

hcr allenra,rl op zo'tr inspirercnclc mlnier'
lnct catl1 .'r-t r-rdi1-, e.,tr m,rndoLgel- etr een

to:t..lgt'.,.1r. ll)(t (\cuÍ\i(\ ctt ucl Jri.. ricr
crr :,rrr'r'rrr.cr k.,ntpje. b5 Oldebr,,ck. De"rr

heb ik ook Lucv otituroet cn da:rr hcbberr

rie eiqcrrliik lr, i k.,rrrpcr.rr g. lccrJ.'
N" JÀ.,,,r1.,g leidJc lr.r k.ttttpcrett rot eelt

ÀNWR-1ic1-"cu -mentorschap. Hij r'verd

ze1ft kan'rpeerc,ttnsul en via die ftrnctie door

Bab v.d. U,ai1d. ruar L)cn Haag gcpaaicl'

- NIaar uanwdar die speciale irrteressa in het te-

kt,nen uan uogels en die yeluidsjdgerry?

'lk u-erd a1 vrocg 1id van de NJN (Neder-

+

L ir Jc 't..p.l r,,": itrl'ttizirr. kl.,,r'-./L lt.

'.lrilJ,rij.:rr ri.r lrij rerr.l". k r'rrr q(rr'ttrr'-
rnachtiq zcegeziclit. 'Dit is hct rrrttoistt' dat

ik ooit'genra,rkt heb. eell P.iar.lllaxlrdctr tra

l,.r.,,r.iliid.',. T,,crt i,ctt ik ,clt.'r'ett q.t,tr

,,,.,k.', bii Jc Br.rtrrer',l.tttl. r.tttttir dL .tttro'

Er zat ccu steenloper tje, wat kleillc ijsccnd-
jes err daar.o,", ..i, zw:Iàl), die uegvlooq in
de streeLlrn stofltl và1r .iat rrrorlctrt.'
He t verc|'iet bleei err ook c1c, eetrza:rrnhei,-1.
'fucc jr.rr l.ttcr t.t. Ric.r ccrr k.er llicr'..ctr
r .i"',.I rr. ovr'fsr'krrl)lr'l ) \'Jl ) N i( tl \\ -Zec-
1and. u,aar,., lï., i-raar zus \voollt. We kcn-
den elkaar al var-r 'ó1, nog valr de AN§VB.
't Lcek a1lernaa1 koek en ci lk betr trc',g v.''c'r

haar naar Nieurv-Zct'latrci qegaatr' 1l1aar oP

't laatste mo1l1ent besloot ze toch bij iraar

ztt. re blijvcrr. l,,ctr ik 611.11'o\cr c,rr b,c5.'
irr dc prriz.rt. ltcb ik Ltrcr sc'cltrev.tr. Ik

hacl Lr-rcy al cetts iu vcrtroLl\vc1l genolllcl1.

Zii ries j'rl.rcr' .rp Nictlrr-Zccl.rrt.l. Wr.tr.rttt

,,,,,..r ik d,tar 2., rr,'diq lter'tr ctt ttiet ttalr
Asser. Nou-ja, toen giire bij nij 

-cen 
lichtjc

up. WU ke,,,lc,, .1k,,.,r r rtrjr'trgJkarrrpr'rr.
Zli t,"i irr l(){l rl ..,,. ..,, 

-..,,'t 
rierr,iirr q.-

r.i,r.,.,,. J.rr,'r irt de gr.cp u\)k (cll rrirk"p
\vas lre t blaurve oqcl1, 1r1aal' ongrljpb:rar-

W'e zijn bciden ,rr.it ..t, audcr gctrouvu'd,

,rr"rr-lr"t co[tact is altiid geblevet-r. Nu gaarr

we samcn naar Assen, eetl nieulv lruis bc-
trc.kkcn irr de bloenrenbuurt, dicht b5 de

Kampsheide en hct Bal1oën'eld.'
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f ,ir r.1 sc 
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eriqcl bor r d \oor N:l tr.lurstuciic.
l. .l{1{ \i. r r .1. ,lrrirr, r, i:rcittc. tt. tc-
ktric ik ellc-. n et \\'e teser)k\va1rctr. itr cie

r:ii.1c kl.rs ir:r.l .lc urccstit ecn keel ectr

1irr,, .,1. irct bold gehariuen cn quzcgcl, te-
i.1I li. 1I:r:r1 cclrs tr:r. L)at iLrkte rrre. S]incis-

iitn is lrct tckcrcrtr cio.rlgcgaan. Àls ik rnct
Jc NJN op stap qirs, rnaaktc ik nr'n krab-
lleltjcs. Zo is clc conrbin,rtie v:ul onrhoucleu
tr rckenen gebleverr. Ncc. ik hi:b er qeetr

i,erdelc studic vatr genulkt. Ik bcn :ru«rdi-
d:rct v:ur a tot z. Nou ja. omcl:rt ik br-ritor
.,eel tckenclc, heb ik eeri irclcbo.,l van clie

vogeltckcningLll overqelnilakt cn o;, kar-
ronnetjes ccpiakt. i\4ct eerl ep.iscoop hcb ik
Jic 1,1.,.,1,,. l:rrilt zi(r'. l,'.b rk, r'l,zirrger,1,5
gcgeve11. En als ik ccn vogeltje u,i1de latcn
bclr.risterctr. nrocst ik hct zelf naÍlLLite n. Zcr

bor ik cloorgeq:r:ur. V:r1l ciic tekeningetjes
heb ik dia's qenraakt e1r tocÍl kr.vanrctr latrg-
z:rnrer-hancl clc ccrst.' b:ruclt-ecorclc,rs cn bcn
ik met geluiclsappxratuur aan cle qaug ge-
qaan. Etr clat clc,e ik nog.'

- Virn.f e ltobby lrcb.jt ook ten ti.jd lans.jt wt'rk

,qt'nnr.tkt?'lk ku,arr-r ziek r,:ru de ter.verkstclling in
l)uitslancl tcruq. Heb ik een.jaar irr Lirrr-
burs moeten kurcn. Eincl 19-ló mocht ik
u,ccr iets gaar cloeti. lletr tocn beqotrtreu iti
eerr pottc,nbakkcrij in Berqerr a1s platccl-
schilcler'. Nou-ja,'t n'ratcriaal \v.rs foe11 nog
nict zo best. clr-rs na e en paar ja:rr ging ciat
z:rakle tài11iet. Toeti dacht ik, zo lang ik rvat

anders zock, ga ik mct m'n hobby aan dc
garrg. Heb ik een rijdje lczingerr gegeven cn

èxcursies gehouderr. Ik ben rrog ct n ri3dje

vogeiwachter geweest voor de Vogelbe-
scherming. Daar werden dan je onkosten en
zo vergoed. En in die tijd kreeg ik contact
met een hoofdinspecteur van de Dierenbe-
scherming. Ik zat als vogelwachter achter de

Hondsbosse, toen hij opnamen kwam ma-
ken. Hrj vrocg mij voor de propaganda. Dat
heb ik eenjaar ofvljf gedaan. Maarja, dat
was ook meer sjouwen dan verdienen. Ik
hcb daar toen orrtslag genomen.Ja, toen
kwam de ANWB in zicht. Als kampeer-
consul had ik nogal te doen met dc afdeling
Kamperen van Bab v.d. We5de. Die zei mij
op een dag, we moeten de aideling uitbrei-
den eu zoeken er een inspecteur bij. Zorjij
daar voor voelen? Een aanbod, datlk mei 

-

beide handen heb aangenomen.Je had een

gezin cn dat moest ook draaien. Dan moct
jeje zoiets geen t\,vee keer laten zeggen.

Maar ik heb het met enorm veel plezier ge-
daan en heb er toch ook b5 de terreinei-
genaren veel waardering voor gebad.Ze
wisten - en niet alleen de kleintjes, maar
ook de grore jongens - alt er iers nier in or-
de was, dan kwamen zcrhet wel aan cle

weet. 't Ging er b1j mrjn inspectie om, dat
men zijn gasten goed onrving.'Legenda-
ri'ch is lvanghs rapportagc over \ at vuil en

onhyeiërrisch was. Onder de rerreineigen-
aren stond h5 al gauw bekend tls de witte
tornado.

In die bondsfunctie maakte hij de stor-
machtige onnvikkeling van het kamperen
rncc.'lk beson met zo'n 25u rerreincn. lk
heb,1e qroíi bclccfd van oudc lcgerrenren
tot bun galowrelr rerr. Vàl r hu isjet, scl r uurqjes

bijne ror wintcrharde bungalows. Hrd jc
terreintjes met zomerhuisjes. Dan moest er
ecn schuurtje bij voor de fiets en stonden ze

weer te dicht b5 elkaar. Dan vond ik dat te
gevaarlijk en werd het weer knokken tegen
eigenaren en gemeenten. Dan moest de

helft weg. Dat is een gekrakeel geweest van
heb ik jou daar. Ln dat spelletje kregen we
weer toen de bungalowtentcn kwamen.
Eerst had men een hokje groot genoeg voor
een gewone tent, maar dat was a1 gauw te
klein.'Want er kwam een luife1 en nog een
luifc1 aan de tent. Toen kwam ook dc klas-
sifikarie. Ben ik in m'n cenqje aan begon-
nen. 700 terreinen.'

- Als inspecteur uan kampeer- en bungalowter-
reinen was je ueel uan huis. Bleef er nog tijd ouer

uoorje hobby?

'Ik had het geluk, dat ik over het hele land
werkte. Ik was wcl zo handig om, toen die
cr cenmaal was, de transistorrecorder mee
te nemen. A1s ik's avonds in een hotelletje
m'n karner had geregeld en had gegeten,
zei ik, nou tot vanavond hoor, vóór e1f uur
zie je me niet terug. En als ik dan ergens bij
een uithoek zat,viel er aldjd we1 wat oP te

(lees verder op pag. 8)
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85 het HOVO f)et Haag gaarr in najaar
I990, oktobcr/noverr-rber, cle volgcndc cur-
sussen van start:
. Maatschappelij ke r''erandcringcn
o Moclerue cultr-rr-rrgeschieclerris
. Kijkgr lnct-ie har-rden (i5 eer-rrvcrr \vcstcr-
sc schilderkr-rrrst)
o Clczorrclheidskuncle
Begin 1 99 1, 

-j 
anuar i/rn:r:rrt, starten c1e cur-

sussell
o ( rrltrrrrr 111 fillopcse \!.ttil)g
o Sociale en maatschappeliike gcvolgen van
i nÍirrnratietechnolo gic
. Maatsch:rppeliike r'-eranderirrgen
o M odcrnc Cultr-mrqeschieclenis
. I(rjkerr tnct jc l'rarrdcn

Mccr infbrnratie: Haagse Hoeeschool
070-310 8801r SOWOC 070-3ó+3BlB.

StralencJ grrjs! Is dat misschicn ccn positieve
tcgcrrharrger voor.Tong en energick?Yoor wat
rnij betrcft rvel. Uitcindelijk berr ik ccn
vrijgcstelde etr claar genict ik van. Terneer
omdat dc ping-ping maandelijks bitrtren-
rolt. Van m'n zescle jaar tot 1n'n eenellzcs-
tigstc bcn ik ondcrdak qewccst. Op school
en bij rvcrkqevers valr dir.ersc pluinr:rge. En
het is leuk clat,je icdcreen r.atr hooq tot iaag

bij d,' r.r.,r:t.r.IIll IllnLl)l 11,'clllíl). l))u.rl'.jr'

rnr)c\r r,)cl) irr lrcr e.rr'..1 1"1'crr.

Voelt iedcre seni.ri'dit 2.,? Nee.

Sornnrige vtltters eo gcpclrsioneer.lctr s,.rk-

kclcrr nret dic r.ercliencle vr-1heid. NLirr
buurrrouu, blivoorbeeld heeft gr ore t.iroeite

rr rct lrr.rt r ttt'cltap. Zij i' rricr it) 'tJrt . ( t r

zekcrc regelrnaat in haar ler,-en tc krijeen en

is in het bctaamde gat gevallen. Ze r.'irrdt a1-

lcs zinloos, zit itr eeu spiraal lvaar ze uiet
uitkornt. Wat ik ook aansleep het hclpt
niet.
Hoe katr dat? Sincls ik r.oor dc Buitenband
schrijl, bezit ik ccn doos vau Paudora nrct
r.arr al1cs e11 11og \ rat, uiaal je je a.Is plusser
nree bezig kunt houden. De progranrtn:i's
van hct Educatief CcrltlL1111 e11 d.rt vàn
Kunstzirrnige Vorrning bicdcn teveel om op
te noelliclr. En dan prrat ik nog niet over
allc Wrjk- cn Dicnstencentra. Daar kut'r jc
voor eelr habbekrats ee11 ctlrstls volgen.
Voor seniorctr dic nog niet ger.,orrclerr hcb-
Lrcrr rvat ze zoclrtctr, is cr sinds vorig-jaar
ecn nicurve uitdaging. Studcrc,tr op Uuiver-
siteitsnivcau. Hoger Oudcnvlis voor C)ude-
rc'n, HOVC). Op vr5dag 29 jurrij.l. krcgcn

cle eerste cursisten van het HOVO in Den
Haag hurr ccrtificaten uitgereikt. Dat tnoet
ecr r [.'ctrcl ij kc bijr'r'r : k.rnrst zij r r gen eest.

Grlaq lr.rd ik rr r:rtr dir rtccrge larerr pr.rc-
ue n. nr.r.rr ik u ar .,p dar njd'dp irr Brcragrrc
op vakantie. Toen ik tcrugku'am u'aren de

docerrten eil-route.
HOVO is bestemd voor vijiiiqplussers. Ien
toelatingsexarnen hoc,ft uiet tc rvordeu aË
gelegd. Dat is mooi. Maar eetr belarrgstc'1-,

lendè rnoet zich u.e1 in alle oprechtheid af-
vrirqelr of ,-r voldoende kennis in huis is om
c, ir ( tl1:l.l: op h.,ger',rtrderutjsrrireau re

kunncn vc,lgen. Andcrs r'vordt hct een flop.
ZLr1lcl. \-:ul cle centen. Zo'n cursus kost toch
1r!)g .11ojc1 t. +q;.--. Et'n lieve duit. Maar het
krn in nr.'.' termijnen van [ 250.-- rvordcn
beraal.l. In Dcn H:rag zijn dc cursusseu op-
{rz.r ir. -..rrr, rrii,rktrrg ttt.r hcr SOWOC

fSricIr ri r r'; \\ qI 7 1 

: 
1 1.ri . r'k L) tt.let c t t r,i.' rk

's-Grar.enh:rgc). De HOVO-cursussen vin-
den plaats op r-erschillende lokatics cn aÍ-
l:.rrrkclijk r.rrr .lc k.Ltz. Jic dc ctrlsi.r rn.nkr.
(ilobaei qa.,r ir.t,,r)r \Utii\'i) u.krlrjksc lcs-
sen vàI) drie uur. u,aar het liuisr'r,crk brj-
k,ornt. Er is plaats vo,:r 15 tot 20 cursisten in
volgordc vatr biunctrkomst.
Voor allc gcreràtiegcnoten dic vtocger uiet
ir-r de gelegeirhcicl u,arerr tc studeren is die
karrs er uu. A1s varirnt op alle slogans die in
cle Haagse abri's hangen, zou ik rvillen zcg-
gcn: Ik stucleer liever laat dan nooit.

Ja tochl

Tinc den Boer

LEEFTIJDSGRENS PAS ó5
IN reet NAAR óo IAAR

voorqelrollren afic,hatiing van subsidies op
dc vormingscetrtra t'.d. niet rnag doorgaan.
Vornrinqscentra knjgcn r.oor reducde aau

p:rsbezitters 1ru rlog 330 cluizend gulden en

he t Ncderlancls Rurcar.r voor Toerisme voor
zijrr r.oorlichting aan ouderen eeu ku.art
miljoerr. l)c Voorlopigc Raad voor het
Ouderenbeleid vindt dat er jr-rist rneer geld
nodiq is om de pas door middel van 111eer

kortingen voor recrcatie en culturelc activi-
teiten aantrckkcl5k te makctr.

BEJAARDENHUIZEN STEEDS
GRIJZER
Uit cgièrs van hct Ce ntraal Rureau voor
Statisriek b15kt, dat dc eincl r,'orig jaar de

helit r.an allc bcjaarclenhuisbcu,oners itr ons

land 85 jaar err oudcr r,r'as. Ien voortschrij-
clcndc vergrijzing r.atr 10 procerrt. Drie-
ku,art r.an alle verzorgcnden in de bejaar-
di trhttize tr bJr.;kr de r.rclrrig gcPr\se(rd. ('( r)

toerreming van 1 procent. Dc totale bevol-
king in de verzorgingstehuizen is daarcrr-
tcgcn naulvel!jks qegrocid.

Verlaging van de leeftijdsgens voor
de Pas 65 naar zestigjaar is een logi-
sche stap en sluit aan bij de invoering
van een Europese Pas 60. Dit is het
advies, dat de Voorlopige Raad voor
het Ouderenbeleid de rninister van
WVC desgevraagd heeft gegeven. Mi-
nister DAncona had oÍr een adwies
gevraagd, nadat de Europese Cotn-
rnissie (het dagelijks bestuur van de
EG) had aanbevolen per ljanuari 1991

een Europese Pas 60 in te voeren.
Deze pas rnoet de bezitters recht ge-
ven op kortingen op openbaar ver-
voer en culturele activiteiten.

Volgens een berekening van de adviserende
raad zal brj verlaging van de leeftijdsgrens
naar 6o jaar het aantal pasbezitters toene-

n1e11 tot ol]geer nvee miljocn. Dat gaat
ovcrheid e1r vcrnocrsnlaatsch:rppijerr dan 3B

nriljocn gulderr pcr_jaar meer kosteu. Dc
Voorlopige llaacJ voot lret Ouclerenbeieid
vinclt dezc crtr:r uitgaverl vcral)rwoord ollr-
dat dc pas tot docl l'rceft cle deelname r.,arr

oudcrc,n aan het n'raatschappelljke en cr-rltu-
re'1e verkccr te bevordcrcn. Als ouderen cle

pas a1 r.arraf hun zestigste lurrrrcrr 
,kri 

jgcn,,
nroet overccl)sternnrinq zljn bereikt trct dc
Ncdcrlanclse Spoorrvegeu. I)ie heett tirans
ectt cigr't t z.'rri g-plttt-.cr r ior( t )k:l,trt. \\ a.rr-
r rn circ.r + I ){ ).U00, rudcrclt Írcbrtri k rr r.rkr'r r.

Dc raacl is van oorcleel .1"t,ïr,.r."rrkolnstig
de :ranbeveling van de Er.rropese Commissic
dc kortingerr varr bcide k:rarteu op elkaar
lnoctclr r'r,orden atgcstcnrcl. tneinde cle

verlaging var-r cle 1eeÍiijclsgretrs tilrarrciccl
nrogelijk te rnaken, lneent de raacJ dat cJc

ó

STT/DER EI.'{ ALS SEA//OR
EEA/ A//E t/WE L] ITDAGIA/C
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ZOI\TII'íIG
SPORTIEF
SNTAIGLIJK
SAAIVTHOruG
4 X LARSER-BOS

11, ie u by wds, betunarÍ er zortni,qt,, sportiete,
st,rol,, li1kr, rt d,,or,1c rrrtt-rt (n-(t rr -l.\'ll B-,ia..
r n -.:ltatul tn:tl,nrc lt, ritrtt, rirt.qitt ,t,tn. Lt tl l)tr,)i(
d,t,q, d i a s e n i ore n- \p o r t(l {1,q i rt'l r e t La r sa rb o s, nte t
de -fi ctsntcht rtaor lret Fleto-rLattLurpark, tlc
l, r,,,,J i ts I t r n r I t. d c l,, l t, r t tl í,; l t t i d; -,1 r t l, rt: t.t t i t-
i !, t l r t t t,t t,/r,'r r rli.,,,1i(,' b, t r l,cr r t, aÀ,rr,,,r/r, i,i, .

Het l,tclrcrule tiental met tuisselbeker is-lrct wírt-
rit:rtda rc,ttn udn tle tla,4. Vl.n.r. Ktos en Rit:t uan
f)rwteu, Annia WrstrLtaten, Ans Wottnrttns, .4n-
tti, Vo,,rtutrl,. . lly (,tt, r l,tktr) ctr . llbtn L4,rtd, r.

Jort Korstf t:ns,Jan Vottr-u.,ark an -lotty Woonttrts.

sil§ 
-* *.s-tEN:'ii. '§)i$-rtr,, '
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JANIVANGFIENDE
DMEESTERPADJES

(venelg van paq. 5)

rrír)r('rr. | ).r.rr.1,,,,t lr, l, ik rrij r.. I l'ij,1k,,.,r
krtrrtt.tt \( r/.rtl)r'lr't).J.,. .lr.,i,1.,,1k ik ",'k
111' 1) | r o e tl tt t ( e s t rtlt tt,.l.f t's',.rart. Ik u' ls oP ius pc c -
tic in ZLrid-Litnburq cn had een seirrtjc gc-
krcqetr, clirt zc l1oq in Epcn zoudertr zittctr.
i ).r.,r' bl. Lctt zr t,,t tr iri( t lllc( l tc ziirl. r'rl.t.rt'

nel zei. .Jat ik ze troq u.cl korr Lrelr-ristcrerl

in Holsct, e\rclr voor Vaals. fi1 't kcrk-jc

rrloestr-11 zc zittctr. I)aal bcn ik op ecn

avold tuar toe qcqt.tl) .-n cl,r:rr hcb ik zc ill-
.l.r,l.r.,,l 9c\,,lttlr'tt r'lt ()P,JCIlr,l)lLtt. Hcr tr:tt
r,,.r.,lliqickk, r 'ri] t tt i'k'k.r,, ., r l.,l'. I'rjk.'-
rrrcrr. l,,i r'. tr ri,rtrtlr'rlijk it ri. lk k"tr d' rrti-
cr-otbtn op zo'1) vijf ccntirncter crp cle qrorrd

lcqq, tt. I )ir ol':r.'ttt. l,.b ik rr.,: c( ll\ \\l)3( -

'ririrr,l Ir,r.rr cirr ucd'tlij.l t'.'1, 1l. f11r"pc.r'
raclio ctr cr .le clcrde prijs trrcc qc\\'ol1l)c11.

Ik ll,as u:rtiotrul cetr vatr clc eerstcu.'

Hir t.rr.lcrlijk. kl,'kje.q, klir,':cl r,,t, di,'
\ r()L,lr)rcr'\t.l p.r.lic'. .lic cr irLttl Littll'tt:'5'.

lr:r.1rtr I lt,tt'rll',:.r.rtr ,llitkt tt. it'"'k "''rr
r,rr,t .ic N,l.l.,'1.,,,dt. r.r.ii'r tr' lr')l(lr gt-
wccst. ValIJiIn Iverrgh 111:1q-je zcggclr, d:lt-

Irii irr,lir.1.r,t, i,.kir,.l i\ \.rrr r'.rdi'\ L lr Ír'lt-
ri.i,. I):rr l.r.rt.te ttir.lt ril,l r;rtr lrct7\\.ll't-
u,it i:csi1r itr dc IJusstttrrse stu.lio lrelc, eu

ir, lretï.'rlcrrqcic varr e11criei lczitrgctr voor
rr ri tIiqittqr t r t.ti' plltt.l.Ltt,l\\ t t\r.l\\ ( ll. \t r('l'
,,rr.lrrc"rr,i, r,,,,r'i N,,,. ].,r,,, ,,,'k t.rdi,,-
ujtzerrclirlqclr bij t'lLrr,,l'gti; rL ï'liet'r tn De

HoorJÍtzott.

- Zt tuistttt it lrrs tt: vittdt'tt. C)ok intt:rnttÍiortadl?
'1.r. Ll rr.rr.i tt .tttri.ttl irr ,l, l ll )R. I )it ',r.rs

.1.,,, 1,,., rritz,,, Lctt ,,t ((tl ({? 11,'..' ,, rr di.,lccr

had. Hij rvas cr achter gckonrctr. clat het

r"erschii 1au op clc srct,i .',rt, Slecsrviik-Ho1-
steil). Op .]ie rnarticr hcb ik ook collt:lctclr
q. lr.r.l rrr. r lttr.l.ril.l. 11161 ( ,lt:tttr. 1)lr't Al)l( -
iil,-,.,, rrrr't,lc BIJC. Ik be:r ,','k z.lt'irr.le
IIRC---studio's r,:rtr li'istol qc\\ieest. Op ccn
gegcvclr lllolllcllt Stirjc d;rl) itlternatiotraai

seboekr. En sinds voriq iaar hebben we in

Ë,,r, i"nd eer) club vooi-natuurgeluidenregi-
stràtie. Om te kijken of we met elkaar tech-

nisch wat kunnén verbeteren en uitbrei-
den.'

- En in ie uakanties, gin2 ie dnn naar plekken of
landcn met het speriile doel om uogels op te ne'

men?
'Nec en ia. Als we met her gezin op cen

rusrige plek stonden en er was in de buurr
wat l"euLs, in Noorwegen brjvoorb-eeid,

waar't zo lekker sdl was, dan hoetïe je niet
eens zo ver van de tent vandaan. 

'we ston-

den ook we1 eens oP een terreintje, waar je
helemaai alleen wai. Ln als de kinderen
zoet waren bii de rent en moeder moe5t

noq een wasiè doen, ia, dan nam Pa wel

.r.ï ,'n brridt..otdé.. Maar, ze hadden er

ook we1 eens genoeg van' Dat zou ieder
kind hebben. Ín'8ó, toen Gré was overle-

den, moest ik er even uit. Toen ben ik met
de Srichring Natuurreizen naar specifieke

,ogelplaarsËn in Zweden geweest voor het
gei-uià ,an daar aanLomende kraanvogels.

Ór, *rt fanrasrirch. En dan is er Nieuw-
Zeeland geweest in '87. Ik had mrjn klank-
beeld van de Flevopolder meegenomen en

daar voor een ornirhologische groep in 
-

Auckland laten zien. Toèn heblk hct geluk
gehad dar ik mee kon op ecn excursie naar

àen onbe*oond eiland voor de Nieuw-
Zeelandse kust. Daar hebben ze vogels heen

sebrachr, die op andere eilanden door de

ir,,.n ., andeie roofïieren \Àerden oPge-

seten en op uirsrerven sronden. Daar heb ik
7elf, de ki rui kunnerr opnemen. die zeldza-
me langsnavelige loopvogel en wat ze d.^at

noemen de saddle bag, en nogeen aantal an-

dere.'
Uit de daar gemaakte schetsen is natuurlijk
een schilderi ontstaan en een reeks dia's,

die mer d. gËlrid.n erbij weer een klanl(-
beeld vormèn. waarmee Jan lvangh voor

schoolklassen - en straks in Drenthe - cen

sreriE sehoor vindt. Ftii rsil ermec d':or-

i^ n"rZ lang zijn g.rondh.id dat roclaar En

àan? 'lk hoop dar cr n..lq Èrrsjong€ mensen

ziin, die iets mct dit rnateriaal rrillen en

kínt,.n doen- fe morr iemand hebben. die

het voor studié rrd Eebruiken en de kennis
s-il overdragep een ionge mensen. Maar'r
;k-k'.lt_-È dr. t Ë""r-*..k,'en lvangh
ichiet er b{ in de lach, Je kunt 25 mooie
L)pnrmÈs liten horen, maar als je er een{e

nahrrsr metje mond. vinden die jongens

het reel mooier.'

B

leden opdrauen. Vers gesthoren en yeltuld in ltet

uryetrjdspak.Je ltebr ze in drie karegorieën. Voor

níorien'd, uroepe uopels. Die staan al uoor de

pZg) gestoten dïur tïwacltten, naast de uolye-

nakte auto.
'De r*red, Brlf is uan na de kofie. Die he$ geen

haast. Díeiertrekt op zondag

Op de ualreep ziin er de gehaasten. Die srormen

zinu»achtigbiinen alsha kantoorhoofd al brj

de deur staal om te sluitcn. Zo ook op deze be-

wuste zaterdaomorgen in Heerlcn' Een rood aon-

pclopen *or,')*ng'ik cr alsrublielt nog evcn in, ik
'irb'orrn routekaít.' Hii woppeit met ziln lid-
*oitxhopskoarr uoor dL nrur rnn de iniornarri-
cr, die ,i het uaststellen uan het einddoel, de ste-

reotype uradg stek: 'wilt u een toeristische of een

snelle route?'

De man, al in de starthoudingom naar zijn au-to

te sprinÍen: 'Nee, geefne maar lieuer een geasJal-

Íeerde.'

PUCK

r(-/^arío go
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Etrt zonrtl.,Te ztrttrla,qnorgtrt oy knrttoor Heer-

It tt. Il t stltriir', rt l1-i ttr,/1 .'lii rir --rl r(( //rL)a-

,i, li1L. F.r lt,ttt7t,, tt LtlttL vok,rtttit jlt ltttttitt".
( )trtr riittr 1i',,1 ,/, (',1..5a..','Lttt l',tttitk "ttt 

tt tt

titttltttttr)di, rrirl, nlttt,l ttttJ"rrtr t.'. (ttrtt tti-

--i1,'r,/i, t't rdtu,t,t:,1 //íií?/ ri( tlit.lr:t.ri u,rrt zittt

Vb rre ( ) ostun-reís sl ad rt.

Ntt:, in Hetrlt'n arttro 197 j ltdnleLt elkc itjor-
nah.ice de kldnt ,tll«rr t'rt yersoonlilk ttf. StlilrÍi
acn re íslitrntulit'r uit i'rrrtr lt'lr,tnd, tlus vdrtk otr-

i,,:.Ë,r,ir.'/ t n t t n t'Lr--, i, rir,q. tr(t,/, r, is-, rt lr, -
,littbritl ttt ttl'.r'nt r-'/7''rll's 't.l itr tr'tt I lrri.i' itr

r t tt Ltrtrr'ottl,t. l'rrtttiri, l? |n..\'i, r ,7ii, it ttt.) Htttttt

f,,lattr aetr 1tt'rsoonlíike ttoot? .Jo. Iln ecn trr-
,s'c rrr,,,,ír 1ril. l'lr.ir, n l.\ I I B-'/,r rrir.
í tf :r tt --,r1, n/,r,.' it,ttt;'t , r r-t ll.. ri rr ott,lt, it,;ltt-
je. )fiersltarc itt tllrcrsc ,Jeurcn. LÍitrtt L)? zoÍer-

' 
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le tnnnttdif kc ltefi v,tn dc AIIII R-
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Voor ieder van ons is er meer verleden
dan toekomst. Ook a1 ben je net in je
zestigste, de kans datje 120 wordt, is

uirermare klein. Maar zolang we Ieven
willcn we van geen srerven horen. Er is
nog zoveel te doen. Er is nog zoveel
waarom we geven. We hebben zorg
voor het leven, voor de vrede, voor gro-
te en kleine mensen en dingen die ons
dierbaar zrjn. Maar we moeten ook
zorgenvoor de dood. Er zljnzoveel
dingen te regelen, voor onszelf voor
achterblijvenden. Naast hun verdriet
moeten ze niet ook nog met allerlei
problemen te maken knjgen. Daarom
hcbben we war zaken op een rijge
gezet.

Rondom een sterfgcval krijgen achterblij-
venden met allerlei zaken te maken cn ach-
terna te lopen. Denk maar eens aan het
intrekken van automatische betalingen via
giro- en bankrekeningen en wijziging of
opzegging van uitkeringen en abonnemen-

De notaris laat het opgemaakte, in aanwe-
zigheid van rwee getuigen voorgelezen cn
uiteindelijk ondertekende testatnent regi-
streren bij het Centraal Testamentregistcr

b B rc Dcrr Haag. Belarrgrijk. omdat na ectt

f trer[geval achtcrb)ijrcrrden daar kuttnctt
navràgen of er een testàment is opgemaakt.

3/ 199()

VEEL PROBLEMEN ROND EEI\
O\TERLIJDEN ZUN TE VOORKOMEN

teri. Maar cie ir:rnyrlag 1a ccn r,vcrhjcl._-n

1uiclr: is er ccll tLrst:llnent? Eetr testà1]]c1lt
voorkonrt narnelijk clc gro.:rtste probletttetr.
I .,.,r irt i..1.: g.t.,l,1,1)l ((1, lr,'r.rl'i. \'.II I..-
t:lnle 1lt (rp1lr:rke1l. ook r1s 1c lt:r,.ts c1ijks or-e t

lelr \-aÍlrogan beschikt, ln clat rcstenrcnt
kunnel n:untlijk z,.uei tin.rnctjli a1: ta1

\ .iir .11l11c-f r zikcn qe r tgtlrl § ol.]etr. À1s er'

lrLtj ii1) Lr:1rt1lcl i:. r'er.ltcttr ccir z,lqctre:Lnrc1

i,; r i i:,IJr' r t u, L' t.sr.11rlr1lt .] e r .r..rke lt r. D laritr
n,,ri1r .1.rrr vasrgcleqil. dar alles traar .le ach-
rcrblijr ende p.lrr1rcr gaar. Er,cutuele kincle-
lerr klrnncn dan rvel liun 1e giticrnc porticr
opcisen, n1aill' nloctcl] cctr .]c'el :tÍit:r,ru :ratr

.1c lanqstle.'encJc, ou.Jc,r. Dic lcqiticrne por-
tie is ovcrigens ,iltijcl rnirclcr datr hct u,ctte -
15ke eriilccl. In de praktrlk zr-rilen kirrclcrcn
J.,t,.,.,k trtttrt.tl hrrrr l.giticrnc l.olric rrier

rrpeisen. Zekcr nict:r1s de flrmiliever-
houdirrqcn goed zijrr. Hoc clirn ook, cctt
I art g st l e t t' n d e tcstalrlcnt k:rn voorkomerr clat
cen n aarclevol onclcclbaar bezit (bijvoor-
bc,cld cen huis) r,erkocht rvorclr :rls otrvcr-
hoopt ccn kurcl zijn erÍdeel opeist.
Ook voor cen alleenstaaucle krn eel) testa-
ment l)rlttig zijn. Ilijvoorbeeld als die liei.,er
qocde vrienclcn, instcllingen of hulporga-
rrisatics bi:deelt clatr r.erre iàrnili cl cclcn.
De clerdc catesorie, clie baat heeii bij ecn
testamerlt, zij n cle ongehur.vc] sattteltu.olt en -
den. Zij kunncn laterr vastleggen. clat na het
overlljclen van !rc1r van bciden, het grootste
deel r,,rn het bezit toekornt aan dc, ,rchtcr-
blijr.endc in plaars vlur aà1l cle familie.

Doorgaans is men meestal zo wijs bank- cn
girorekeningen op naanl van beiden te stcl-
len, zodat beide partners over het geld kun-
nen beschikken.Zljter bank- of giroreke-
ningen op naam van éel persoo11, dan wor-
den de rekcningen na een overlijden
prompt geblokkcerd. Er is dan een Verkla-
ring vau Erfrecht van cen notaris nodig
(ziedaar de waarde van het testament) om
wccr geld te kuunen losmaken.
Àls een van de partners komt te ovcrlijden

:: en de ander weet niets af van alle admini-
i stratieve err financiële zakcn. kornt de ach-

§ rerblSve rrdc voor grote probl( mcr) [e stàat).

ï wellichr is her onnod js re zeggen. maer

' 
,orf .. 

"oo. 
a..,".n ;;., ;; de hoogre is

van dc financiëu, van afsprakcn met bank
en giro, de pensiocnvoorziening, de verze-
kcringen,rlidmaatschappen, abonnementen
en andere zaken van belans.

Memolijstje

Tcn slotte een rnemolijstje voor nabestaan-
den na een sterfgeval:

* Regelen van de uiwaart, eventtieel nagaan
of er wensen hieromtrent zijn vastgelegd in
een codicil.
* Contact opnemen met de notaris voor te-
stàment en verklaring van erfrecht.
* Contacr opnemen mcr pcnsioettuir-
kerende instantie. In ons geval is inlichten
c.q. waarschuwen van Bureau Maatschap-
pe15k'Werk, van de ÀN-WB voldoende.
* Contact opnemen met Raad van Àrbeid
met het oog op À'W-W (Algemene'We-
duwen- en'Wezenwet).
*'Wi jzigen ziekcnfonds of ziektekostenver-
zekering.
* Verziiveren van eventuele,levensverzeke-
ringspolisser r.
*'Wijzigen of opzeggen van:
abonnementen op kranten/ti jdschriften
lidmaatschappen verenigingcr:
verpl ich ti n gen r.o.v. h u isei genaar. wot t i n g-
bouwvereniging, energiebedrlj[ PTT.

Bank- en girorekening

Voor dit artikel is gebrrik genaakt wn Crematie, tijdsthrir| nn de Wr-
enígíng uoor Crenatíe AVVL.
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ANBO'\YIL BREED PLATFORM
OUDT,REN ORGANISATIES

De Alsetnene Nederlandse Bond voor
OudeËn (ANBO) is voorstander van
een breed platforrn van alle landelijke
organisaties die zich bezighouden
rrràt ood...rrwerk. Behalve de be-
staande drie ouderenbonden, de
ANBO, de katholieke Unie-KBO en
de prot. christelijke PCOB, moeten
de vakcentrales en de pensioenbon-
den (OVCO en CSPO) er deel van uit-
rnaken. Zo'n platforrn zal rneer dan
negenhonderdduizend ouderen verte-
genwoordigen. Orn dit te bereiken is
àe ANBO bereid de COSBO (Centraal
Orgaan Sarnenwerkende Bonden van
Ouderen) op te blazen.

De ANBO heeÍt zijn plan bekend gcmaakt
tijdens cle Àlgemcnc Vergadering van deze

róm".. Dc scheidend voorzitter K. Kuipcr
zei daar, dat de ouderenbouclen geen mo-
nopoliepositie mecr kunrren_claimen brj 

.

bcirr r g.n behartigi rrg varr oucicret t .rr bij I rer

out'lt"g d"'out'r"'à' dc 'rvcr-hcid Z'raIs bt'-
kcrrd ziin dc pensi.renborrden CSPL) cr,

OVGO'(wrrn rrr ook de VC-ANWB deel

rrir maakr) al bcrrokkerr irr lr.t .rverlcg met

,owe1 d.'minisrer alt d. belcidtantbrenar.tt
van WVC. Omdat deze bonden en ook dc

vakcentrales zich sterk maken voor de

oudcrenbclansen, rneent de ANBO, dat sa-

rnenwerking iï één platform za1 leidcn tot
e. rr hogere [.wrlireiivarr dc belangenbclrar-
tiqinq. Dc COSBO is het daar vol'lagen
ní.. Ë,,..nt. Itt cctt p.rsbericlrr wordl ge-

zegd, der dit nier /ozecr cetl irririarieI is van

a."nNSO als r,rel dc rrirdrukking vrn de al

larrger Ievende \\ens onl \tructuur re g(vel)
,rn"l',., besraarrdc overleg tnt r pensioett-
bonden en een deel van de vakbeweging.
'De ÀNBO neernt echter een wisscl op de

toekomst met de uitspraak dat samenwer-
kinq mer derde n karr lciderr t,.,r ectr ltoger.
kwilitci r varr d, behrrgenbcharriging.'
meent de COSO. 'Heioptreden van oudc-
ren bclancenorgatrisarieiirr eett breed over-
leqorgran zal oíd.. d. conditie mocrel) gc-
b.urà Jar her COSBO blij[t be'raan en

zelfs wordt versterkt.' Hct bestuur van de

OVGO (dc Overleggroep Verenigingen vàn

Gepensioneerden van Olrdernemingen)
bh.1kt het daarmee eel]s te zijn. In een noti-

.\anen op wg([on Harry de Wí)

ric van luli bcrrertrt dc OVCO de onruik-
keling. Her zier her voorgesrelde plar[orm
'rl, eàn verzwakking cn nier als een verster-

king van het bindende element tussen de

oud"erettorganisaries'. ln dc kwesrie wil de

overheid (ietvc) vooralsnog gecn Po)irie
innemen.

Een wegenwacht, die duiuen uan

de wey ltaolt. Zier u ltet uoor u?

Hcr ii al wecr z.)'n rwaalJ'.loar pc-

leden, dat de Nederlandse Postdui-

ucn Orqanisatie d, tttedcwtrkinq
uan weprnwarhten inriep bii her

optporàn uan zockXeraakte duiuen.

Wilia. 1c kunr het nier zo gek pra-
kizirei of wegenwachten zijn in-
zetbaar. Het komt nogal eens uoor,

dar posrduittcn op thuisreis uan rcn

wedulurltt, uiryepur tn honperiy in

de berm langs autosnelwegen rLa(tr

uoedsel zoeken. Daarbii worden

helaas ueel dieren doodgereden. De

Postduiuen O rgani sa ti e uerzo ekt i n

die geudllen dc .geq,'uens uan rin.qen

door te seuen, of de ring op te zetl-
den. Dà eigenaar kan dan op de

hoogte worden gebracht uan hetfeit
dar ltil zijn dutf nooir m«r terug

zal zien. De doiIis dood. urii
naar Toon Hermans.

En hier komt Klaas Wolf, een we-

genwacht uit Wlp, in beeld. Een

ilierenuriend pur sang. Hij hielp al
eens bij de geboorte uan een kalf,
rotn ltij op zijn dageltjksc rir russen

Velp cn Zurphen za2dar c"n koe

in harensnoàd verLecrdr. lk kan

hier nu wel uit gaan legen, hoe het

dllemaal predes ín zijn werk ging,

maar laai ik volstaan te zegen, dat

Klaas ak uerlosleundige optrad en

Itet kal[%zond tcr wereld l;wam.

negrilpiiiik. dar Wolf als dieren-

uriend en weqenwaclrt profi?t red-

yeerdt op dc oproep uan dt Potdui-
uen Oryanisarit. Hij pn'rtt de zaak
orondio ntn. Nier allrcn uan de

urrrri)rn dieren uerzamclde ltij

de gegeuens. nee. lij ging een srapje

,ridír e, nant zelfs de moeire dui'
uen te uafigefi, dià te *oe warefl om

uerder te uliegen. Daarna nant hij
ze mee naar ltuis om ze daar oP

uerhaal te laten komen.Niet om te

fokken en zelIwedtriiden rc laren
' 
rl irr,rn. N i ki d aa rua i. LJ i tsl u i rend

o*"d, dirru wecr oucreind te krij-

1en. Soms was hij cr nict zo moar

mee klaar. Eigcnaren die oPge-

spoord werdei, lieren het wel eens

afweten. Die duiuen zouden torh

nooiÍ meer presÍeren. Laat maar

zitten. WoÍf was niet zo goed of hq

moest een hok bouwen. De duiuen

moesten toch onderdak hebben.

Gelukl''iy kwam ook lter onge-

keerde uior. Kreeg ltii een dankba'

re uitnodiging om eens langs te ko-

men. Torin Zuid-Limburg. Waar-
uit dan weer leuke contacten ont-

stonden. En wat dacht u wdt? Ja
hoor, Klaas hee-[r er een duiuen-

h obby a a n oue rgeh o u d e^n.

OIhii er nu, na rwaalJ jaar nog

àee beziB is, weet ik nier. A4aar dat

je door middel uan.je beroep tot een
'hobby 

kunt komen, is uolgens mij
u0er u00r senloren.
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Nu, zo'n drie rnaanden na de NÍondiale
kunnen we in alle rust weeï aan Italië
denken. In wat daar het dopo h[ondiale,
het post-Wl{-tljdperk wordt ge-
noernd, laten wij het WK-muisje een
klein staartje krijgen. W'e gaan zelf
lasagnernaken en rnet een dekseltje
van korstdeeg een warÍn potje van het
vuur Ínet charnpignons en olijven.
IJ weet, de gegeven recepten van Paul
van der Meij zijn steeds afgestemd op
twee personen.

LASAGNE MET PECORTNO

ten en aan de kook brengen. Even laten
doorkoken tot de massa dik is geworden en
dan het vuur laag zetten.
Voeg nu de basilicum en de pecorino toe en
breng alles op smaak mer peper en zout. De
pan van her vuur halen en iers laren aíkoe-
len. Droog inmiddeis de lasagnevellen ft1s-
sen een doek.
Besmeer nu eeÍr vorm (b.v. een cakebiik)
niet te dik met boter en 1eg op de bodem
twee vellen. Bedek die vellen met een laagje
tomaat en dan een laagje v1ees. Nu een

beetje zout en peper erover en daarna een
laagje van de gemaakte saus. Dit herhalen
we nog tweemaal en eindigen met lasagne-
ve11en. Bestrooien met parmasaanse kaas en
gaar maken in een over van 200"C in
+30 min.
Snijd de lasagne in stukken en haal ze uit
het bakblik. Serveren op borden met even-
rueel gebakken spinazie met een uiqje err

wat kloflook erdoor.

CHA.\,IPIGNONS POT AU FEU

Benodigdheden:
lr rtt,11. ritrr:tpiÈnittrs
I plik-tt. krr.rJccq
I t.,tn.:ti
it , j1-. ul
,r 

a1-. l:1t1ga

1,, g1. groine oiijverr
ö1 ) sr. .l:1r.1:1ppcle11

1 .ll ro,rttr
rcenr.le knoïlook

.r() 91. b()ter
Lci
brecl'e, lage soepkonunerr

Wrs cle charnpiguous en snijcl zt'in vicrcr-r.
L' d,,.r ze ilt r'! t) bek .r[, .'rr PJ])1)!'tjr'.
Schil de aardappclcn cn snijd zc in blokjers.
Houcl ze even àpart.
SnSd dc olijven in plakjes en het Lritje in
str.rkjes, cle totuaat in achtctr, dc knoilook
frjn hakken eu alles bij cle chatrpigrrorrs
cJocn.

B.rk de r,,r',l.ipp, 1l,l,,ki,'' it) ('( t) Plrr ( r) v,)(g
ze clan bij hct rncngscl van ohjvcn, uitjc,
toln:ràt, knot"look cn clianrpignons. A11es

5 minutcn bakkcn, cle rc,orn erbij gictcn crr

het geheel 2 minlrtcn latcn kokc,rr.
I)c rnassa over de soepkommeu rrerdelen en
koud latcn r'vorcletr. I(1op het ei 1os cn
snleer er eetr ratrcljc van hct korstciccgpla\e
nree in. Het is de bedoelirrg, dat dit korst-
cleegplakjc gocd a:rn cle socpkonr blijlt
plakkerr. U doct hct rranrclijk or.e,r de kom

HERDRUK
Àdriaan Morriën (78)
'Ik ben niet ziek, tenminste, de ouderdom is

zelf rratur-rrlijk een ziekte. Ik word langza-
merhand bouwvallig, er valt vaker wat kalk
van de muur. Of er gaat weer een deur uit
zijn hengsels, het gebouw wordt gesloopt.
De laatste twee jaar ben ik gaan voelen dat
mijn spieren zwakkcr worden en dat mijn
botten niet meer zo stevig op elkaar zitten.
Maar dant zrj m5n contaïtlènzcn k5k ik
nog een aardig stuk voor me uit. A1 is het
niet in de toekomst, want dààr hoef ik het
niet meer te zoeken.'
De Volhskrant

Vergrij zende kloosters
Het :r:rntal kloosterbejaar:dcnoorcJcn itr
N, J.'r'l.,rr,l 'rrjgr .rr,l. I ). r.r'grrjzirrg lrccti
orrcler de nr,irrtigduizcrrd rclisicuzctr in Ne-
c]erlancl - r,oor drieku.art \rroLr\vcll - tocgc-
slaqe n. (icreqclcl sluiten kl,rosters omd:rt cle

laatstc nronrrikcn of nonnen die er verbh.l-
r.etr triet rneel itr strilt zijn voor zichzelf en
elkl:rr te zorge1l. Vaak kornt eerr hatrcljevol
bij clkaal tc 1.vo11c11.

De litlkskrlnt
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KOKENMET
PAULVANDER MEU

Benodigdheden:
B lasrgne vellen
50 gr. pecorino (: Italiaanse kaas)

l(X) gr. botcr
3 dl. melk
I klcirr uitje
2 ta§es b:rsilicurn
ó0 gr. bloon
B tomatetr (lietst pomrneclori)
250 gr. kalfsiricandc:ru (rauri); r,r-aag clc sla-
ger dit in durrne pla§es te snljden
parmasaanse kaas

(,,ok,lc l.r..rgrrevcllcrr n\(. rrir,ur\ r, rl
u..rter en zollt elr zet ze darr in koucl §.rrir.
Snijci het Lrit;e fijn. hak c1e basihc,,rrn ;l
srrijd dc tonratcrl itr dutrtrc plakjt'.
Maak nu cle saus, cloor eerst rlc l-..-tcl rc
\nr(]Ícr) ctt ren.rlg.t,..lc Lriri.. t ,í t. . -
gerr cn licht te sn1ore11. I):in c1.' blocnr crbij
.n dir r,r. ti tr t,,t L. tr krrtirrrig. rrr...... r,i. t

te 1ang, anders u,ordt liet te zoet e rr re ehs-
tisch). De r1àss.i lrL1 op een zacht vurlr g:rrd1l

(+ : rnin) onclet ai en toLr 1oLr1c1r. Voe g lr 3

rran de kor-rde rnelk toe e1] roer tLlr een

gladde nrassa. f)e rest r,an cle nrelk erbij gie-

OUDEREN-WILLEN
GROTERE HUIZEN
Staatssecretaris Heerma onderkent, dat met
de r'vootnvetrsen rran
moet worden van

e11

en w()111IlgCOrPorat1cs

Le e ftij d s d i s crirni n atie
Hct is rru cle tijd orn nrassaal tc protcstcrcrl
tegcrr discrimirratie rraar 1ccft1d, walrt bin-
nt'nkort u,ordt in cle Trveecle K:rmer de Wet
GelSke Behandeling behande1d. Dczc lcct--
tij clscliscrinrin.ïtie is niet alleen onrner iselij k
voot d.,gc,trc,tr dic cr tncc te nr,rkeu krljeen.
tnaar ook dcsastleus voor ccl) gczotrde
sarnenler-irrg.Jong e1r al rl,at ouclcr hcbb.,n
elkaar op :rl1e levensterreinerr hard rrodiq.
B r i el' i n D t' Vo I kskr,t n t

Faillissernent Hofnar
Dc vcrgrijzing sleat irnnr.'rs toe en cle jon-
gcrctr r'r-i11cn rvat atrdcrs: zoals dc rvildc ha-
vanlra's, de sigaren nlet hct p1r-rimpje, crr de
conchita's. Hotn:rr rcageercle te laat op cle

ver andcr ingen op dc sigarennrarkt.
Er zijrr nog tnaar achthotrclcrdduizcncl siga-
reurokers en hr.ur aattal neemt qestaag at,
rooral cloor cle r,,ergrijzing eu de l-oorlich-
ting over de tradelen v:iu het rokeu.
De Volkskrdnt

Terzljde
Lubbcrs: 'Lioncl Harnpton u,as hicr al on-
dcl Drees err rru is lrrj c,r onclcl Kok. Vccl
r.c'ranclelt er clus niet.'
Wíl Nedcrldtttl

cn drukt l)ct st.r\-ig aarr. Bcsrnccr nu dc bo-
vcrrklnt r.arr het korstclcegplakje ook nrct ei

en plaats cle komrn.'n ven'olgens in een
ovcn valr 200"C gcdurcndc 20 rninutcn.
Tenslotte nit cle oven halc'n en snel opdie-
nen; ,rnclers zakt dc korstplak narnelijk in.

r-oor, dat zij dc taak hebbcrr dczc' groep
qoecle err aclequate rvoolrtuirnte te bieclen.
Or-rderen u.illerr zo lang rnogelljk zellstan-
dig blgven \\i-o11e11 en hebben bchoeftc aan

g1'otcrrc rvotritrgcn. voorzictr vatr logeer-
karlers. hobbyruirnten en lverkr.ertrekken.
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VERTICAAL
1. dans;2. inhoudsmaat; 3. zintuig; 4. wiid zwijn; 5. broodsuiker;
7. oude lengtemaat; 8. drie riemige lasso; 9. herkauwer; 10. sier-
steen; 11. stand van edelen; 12. steensoort; 13. voertuig; 14. staae
1ó. rweesnarige viool; 18. neerslag;20. hoofàdeksel;23. deel van
het lichaanr;25. vergrootglas;27. gezwollen;28. orthodox; 30. deel
vàn een fiets; 32. Chinese maat;34- deel van een schip;36. groot
water; 37. aardrijkskundige term; 39. voordeel; 42. dansfeest;
43. kussenvulling; 45. kledingstuk; 48. metaal; 49. rekenkundige
bewerking; 51. groente; 52. kledingstuk; 53. vrij gevig; 55. de1Ë

plaats;5ó. handrvarmer;57.laag;64. kleur; ó7. vermogend; ó9. vat;
71. halsbont; 73. toiletgerei; 75. getal; 7ó. windrichting; 77. brieË
aanhef; 78. neerslag;80. eskimo vaartuig; 82. windrichting;
83. t5dperk; 84. schildersgerei; 85. hooÍàdeksel; 87. kers; 89. vis3e;

91. bloem; 93. zuidvrucht; 95. schournburgrang; 98. meelprodukt;
100. zelÍkant; 102. het Romeinse Rijk; 103. noot; 104. neon;
10ó. noot.

Bij juiste oplossing van her kruissoordraadsel verschijnt een zegs-
wijze op de navolgende nuÍnÍners: 94 - 9 -82 - 53 - 7 - 51 - 83 -
44 - 2r - 4t - 5- 13 - 31 - 102 - 38 -3 - 44- 34-83 - s470 - 4 -
75-41-66-

Oplossing v66r 25 oktober a.s. opsturetl naar rnw. G.N.
Borsje, Noienbutg 237,2597 AM Den Haag. De winnaar
ontvangt een cadeaubon van t25,-.

OPLO S SING CR\? TO GR*A,M

Florizontaal 2. gebedel; T.larna 8. amor; 9. gelach; 10. krater;
12. spatel; 13. ruitijd; 1+. hoÍbal; 17. dommel; 19. tandem; 21. lening;
23. ring;21. eesq 25. alkmaar.
Verticaal. 7.pate;2. garant; 3. bushel;4. duiker; 5. lawaai; ó. mode;
9. geschug 11. radslag; 15, bodega; 1ó. lombok; 17. dellla;18. munter;
20. apin;22. nest.

HORIZONTAAL:
1. sciroeisel; ó. bultrund; 10. cvclrrvicht; 15 gc'blaclerte; 17. roofdier';
18. scheepsr.ritrr.rster; 19. lengtemaat; 21. irrgeclikt stp 22. gcrtcd-
sclrap; 23. r,laktem:r:rt; 2,t. getuigschrift;26. qeboscn been; 27" vcs-
tibulc; 28. krcct; 30. korerrzc'ef-; 31. koraaleil:rrrcl; 33. Ind. rijtr-Ligjcl

35. l,rstdier; 37. boom; 38. teken; 40. Ind. huisr.oscl; 41. tels,oord;
42. paard;4,Í. klciri kind;4ó. qeu,icht;47. noot;48. vogcl;
50. rccds; 52. stcuntour,r,; 54. derhalr,e; 55- beclerf in hor-rt; 57- titell
58. balsport;59. §.rang; ó0. bekiedingstotl ó1. branclstol ó2. \,ocg-
u.oord; 63. irolteciier; 65. vlaktemaat; ó6. bladaclcr; ó8. tlians;
70. pcrs. vrrrv.; 71. ondcrnemingsvorm; 72. maanstln.l; 74. reeks;

7ó. r.lccsgcrccht 78. op rvclkc r'r,ijzc; 79. vcrnis; 81. geu,richt;
84. zedig; 85. r-riteebakkerr str-rkje vet; 8ó. hoofd r,,rr cctr nroskcc,;

88. ouderloos kind; 90. speeltr.rintoestel; 91. spinrrervcbdraad;
92. hond; 94. vaartuig; 9ó. stcrkc drank; 97. te,n L,eclr:rge r,:rtr;

98. maalirrrichtingl 99. c.1c,1nratr; 101. pcrs. vnu,.; 102. aftoerkan,ral;
103. hecrhjk; 105. rneetkundig lich:rarn; 107. bcdrocfd; 108. rncu-
bel; 109. cricnis.

Uit de goede oplossingen is a1s winnaar geffokken
Saint Aulaire te Zoeter-woude. Onze gelukwensen
bon zijn haar deel.

mw. H.A. de
en een cadeau-
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niet thuis. C)m allc toestandcn
re vennljclerr reizerr ze rraar
Zuid-Flankrijk, naar ee11 o11-

r.indbare p1:rats. Zoals velc'

borrdsscniorcn rvctcn. is her
eelr zecl'rcislusnq stcl. Op dit
nl()rler1t toerell ze cioor de Pt,-
r( tt( c;tl cl) k()ll)\'ll(l( § itttct.
tijdcns dc Kcrst zittcn z.: :r1

\\!(t-oP Melt.r. W.rrrt lr,'t zijrr
nog zonqcnictcrs ook. Gcrard's
hart protesteerde r.l.el, maàr ze

hcbbcn het ecn clikkc vijtjaar
r.olschoudetr in Sp:rnjc. V:rn clie

10 hurvclijksjaren heeit (icrarcl

cr 35 aan c1c ANWII geqcvclr,
eerst als assistctrt. trad.'rhar.l
ais Clhef lD. Een hcctische
l',r,,rr..]ic ziclr birrrrcn lr, t

fl.r1,l1l [r;1 11.r,,: r cr ri, .r.rl rtit-
stlekte r.atr rcccptic tot rest:llr-
r.ult e1r horizorrtral vatr postka-
nrL l't\)t bereiliuirr,. crr itrri.L-

!-a

tinq bijkan«rren. Err cJatr ook
nog clkc ocht.'ncl de kotllc
proeven. Cia d'r rrraar :l.lll stààIr.
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