
Tine won een prijs

Tine den Boer, onze huisdichter, vindt niet al

waardering onder de lezers van de Buitenband
haar verzen. Bij een wedstrijd, uitgeschreven
Filmhuis in Schiedam, w0n ze derde prijs. Het
bekroonde gedicht staat 0p pagina 3, die we v
gelegenheid een beetje aangekleed hebben.

oor de

Thuiskomen in de polder

Jaap Kuitertwas nauwelijks metvut, of hij verhuisde
met zijn vrouw, Alice, naar Biddinghuizen. Wat zoekei
mensen die hun hele leven in de Randstad hebben
gewoond in zo'n nieuw land als Flevopolder?
De Veluwe, Drenthe, Limburg kunnen we ons n0g

voorstellen, maar Flevopolder.'Wij zijn niet zo historisch
aangelegd, bovendien gebeurt er hier van alles, waar
ergens anders geen ruimte voor is', luidt het anh^/00ri.
lVlaar heeft het er ook niet mee te maken dat het
echtpaar Kuitertvaak maanden achtereen op stap rs?

Staat er geen reis naar de andere kant van de r^;ereld oc
het programma, dan is er altijd nog de boot, die op het

ogenblik in de l\4iddellandse Zee ligt. Hoe die daar
kwam is weer een verhaal apart. Het staat allemaal in

ons interview, dat gewoontegetrouw weer op pagina 4

te vinden is.

Een dag uit het leven van...

0p 17 september aanstaande wordt de Slag om
Arnhem herdacht, die vijftig jaar geleden werd
geleverd. 0okJan van der Have zal op de 17e

september aan die zondag in 1944 denken, want die
dag staat onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift. Jan
werkte toen in Arnhem en maakte alles van zeer nabij
mee en had die dag zijn eigen belevenis.0p dit
ogenblik is hij in lndonesië en staat op deze Íoto op
West-Sumatra, op de plaats waar de rivier de 0mbilin
uitmondt in het Singkarakmeer. Een dag
van... Jan van der Have vindt u op
eerste aflevering van wat ho
worden.

uit het
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Actuele 0uderen-almanak
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onderwerpen: thuiszorg,
huisvesting, werken. ge-
zondheid, uitkeringen, pen-
sioenen, belastingen, verze-
keringen, overlijden. Verder
staan er adressen in van or-
ganisaties die voor ouderen
van belang kunnen zijn.
De Ouderen-almanak is sa-
mengesteld door het Neder-
lands lnstituut voor Zorg en
Welzijn (NIWZ), Postbus
19152,3501 DD Utrecht, tele-
foon (030) 306 607. De prijs
bedraagt f 24,50- Hij is ook
in de boekhandel verkrijg-
baar.

Onlangs kwam de derde, ac-
tuele, druk van Ouderen-al-
manak van de pers. Het eer-
ste boekje verscheen enkele
maanden geleden, het is dus
al bezig een bestseller te
worden.
De 'Kleine almanak voor in-
formatie en advies' bevat
praktische informatie over
wetten, regelingen, voorzie-
ningen en procedures op so-
ciaal en juridisch gebied. De
informatie is toegespitst op
de situatie van ouderen en in
deze nieuwste uitgave weer
bijgewerkt Een greep uit de

WAS,

hebben

het rustige
ar ze sedert

delen, samen

sioenorganisatie zoekt des-
kundige medewerkers,
vooral op het gebied van ge-
zondheidszorg, wonen en
woningbouw. Belangstel len-
den wordt verzocht contact
op te nemen met het OVGO-
bureau, Ruusbroeckl aan 21,
5611 LT Eindhoven. telefoon
(040) 1 10 227.

Pensioen-repa ratie voor oudere vrouwen
De pensioenpositie van ou-
dere vrouwen is aanzienlijk
slechter dan die van man-
nen. Van alle vrouwen die
veertig jaar of zelfs nog
meer, hebben gewerkt, heeft
slechts tien procent veertig
pensioenjaren kunnen op-
bouwen. Dit is in flagrante
tegenstelling met de opvat-
tingen van het voorgaande
kabinet en de sociale part-
ners, die zeggen dat de inko-
menspositie van ouderen in
de toekomst zal verbeteren.

Het OVGO en het lnstituut
Vrouw en Arbeid hebben de
problematiek van de pen-
sioen-reparatie voor vrou-
wen onderzocht. Op een bij-
eenkomst voor de landelijke
pers, op 25 augustus jongst-
Ieden, hebben het OVGO en
het lnstituut voor Vrouw en
Arbeid de voorstellen die ze
aan het nieuwe kabinet zul-
len voorleggen, openbaar
gemaakt. (Zie de volgende
Buitenband.)

Onder de zon in
toenmalig
waarheen

zonden,

kra a ltjes
niet op.
de Vrede
werd goed
was de
ring, maar het
23 juni 1954
Toen hij eind
rug naar Nederl
nam hij zijn
zoon mee.
John werkte
jaar bij de

Zeventien miljoen gratis werkuren
per maand

John en 0lga Pereira

Elke maand werken alle 50-
plussers samen ongeveer 17

miljoen uur als vrijwilliger.
Het meeste werk wordt ge-
daan in ouderenorganisa-
ties, in kerkelijk verband,
voor gehandicapten, in
buurtverenigingen en in de
sociale dienstverlening. Ook
onze overkoepelende pen-

Wordt uw jongere partner 65?

AOW'ers met een aanvul-
lend pensioen lopen het ri-
sico te veel belasting te beta-
len in het jaar waarin hun
partner 65 wordt. Dan wordt
de AOW van de jongere
partner toegerekend aan de
oudste partner en in principe
belast met het 50%-tarief dat
geldt voor tariefgroep 3: de

alleenverdieners. Het is
raadzaam een gewijzigde
loon belasti ng-verklaring
naar de Sociale Verzekerings
Bankte sturen, voordat u de
AOW voor de jongste part-
ner aanvraagt. Er spelen
overigens nog meer factoren
een rol; overleg met uw be-
lastingadviseur.
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Het Filmhuis in Schiedam had dit voor-
jaar het thema 'reizen', in de ruimste zin
van het woord. Daar hoort de zee ook
bij, dacht ons redactielid Tine den Boer,
en stuurde drie gedichten in. Het ge-
dicht Wisselslag kreeg de derde prijs.
Dit schreef de jury:
'ln de literatuur komt het niet vaak voor
dat een vrouw haar liefde voor de zee
op papier zet. Schrijvers als Joseph
Conrad, Hemmingway en Metville zijn
a llemaa I m a n nen. Zij zijn er sch itte rend
in geslaagd om mensen die een verbon-
denheid met de zee hebben, op papier
te zetten. En waarom zouden we geen

Ti ne won een prijs
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Nederlandse schrijvers noemen? We
hoeven immers alleen maar aan Arthur
van Schendel en Slauerhoffte denken.
lVlet grote nieuwsgierigheid lazen we
dan ook het gedicht Wisselslag van Tine
den Boer. ln dit gedicht slaagde zij erin
om het wisselende beeld - en daardoor
misschien het betoverende ervan - in dit
gedicht zeer goed weer te geven.'
Aldus het juryrapport. lVlet een zekere
trots nemen wij dit bekroonde gedicht
als Tine's bijdrage aan deze Buitenband
op. Tenslotte is ïne ook een beetje van
ons. De foto is van Harry de Vré.
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0p bezoek bij Jaap en Alice Kuitert in Biddinghuizen

Naar de andere kant van de wereld, een
zeezei lreis en dan terug naar de polder

BUITENBAND

'Dijk langs het meer volgen, eerste weg rechts en dat is
de Bijsselseweg. Niet de richtingaanwiizers naar Bid-
dinghuizen achternagaan, dan ga je precies de ver-
keerde kant op.' De routebeschrijving leek thuis zo dui-
delijk maar brengt me nu aan het twijfelen: hoe kun je
op een dijk langs een meer een weg naar rechts krijgen
als je dat meer rechts hebt? Net als ik denk dat ik het
verkeerd heb begrepen buigt de weg van de dijk af en
in de steeds breder wordende lap grond tussen de weg
en het meer blijkt de Bijsselseweg verstopt te zijn. En

ook het bungalowpark De Boschberg, waar ik moet
zijn. Hier hebben Alice en Jaap Kuitert zich na de pen-
sionering van Jaap verborgen, Jaap en ik hebben de
meeste van onze jaren bij de ANWB samen gesleten en
het is hoog tijd om weer eens wat bijte praten. Jaap is
intussen viereneenhalf jaar weg bij de baas en samen
met Alice heeft hij het vooral op een zeilen gezet. En

dat interesseert mij nu eenmaal. En uiteraard ook wat
een vuttend echtpaar bezielt om in Biddinghuizen te
gaan wonen? ln een bungalowpark notabene.

'Je meld je maar bij de re-
ceptie, daar zeggen ze je wel
waar huisje 86 staat', had
Jaap nog gezegd. Alsof ik

een plaatsje voor de caravan
ga vragen stap ik naar de ba-
lie. De plattegrond op papier
is ingewikkelder dan de wer-
kelijkheid. En het duurt dan
ook nog maar even of ik zit
achter de koffie bij te komen
van de autorit die me twee

uur heeft gekost. 'Heb je het
kunnen vinden? Zo luidt
toch de gebruikelijke ope-
ningsvraag? Waar ik uiter-

aard het antwoord al op
weet; anders was je hier
niet. Ja, en hier zitten we
dan. Wat jij intussen ook al
doorhad', Jaap heeft geen
moeite het gesprek op gang
te brengen en begint meteen
uit te leggen wat ze ertoe be-

wogen heeft van de Rand-
stad naar Flevoland te ver-
h u izen.
'De Randstad is prima, als je
werkt. Je moet er dan wel
wonen. kun je zeggen als je
het negatieÍ benadert. En
hoewel we het in [Vlaassluis
best naar ons zin hadden,
hebben we altijd tegen el-
kaar gezegd: als het even
kan gaan we de Randstad
uit. En in februari verliet ik
de ANWB en in maart zaten
we hier. Waarom hier? We
hebben natuurlijk van alles
overwogen, het buitenland
zelfs, Frankrijk, maar ik heb
gemerkt dat je daar afknapt
op het gemis aan sociale
contacten. En onze familie,
kinderen, kennissen zitten
nu eenmaal ook hier. Ook
hebben aan Drenthe ge-
dacht, maar we wilden toch
graag in de buurt van water.
Het voordeel van Bidding-
huizen is dat het lekker cen-
traal ligt, midden in Neder-
land. En dat is belangrijk
want we trekken er nogal
veel op uit. Een ander plus-
punt van Flevoland is dat
hier van alles gebeurt, waar
ergens anders geen ruimte
voor is. Hier is een bijvoor-
beeld sch ietcentru m, auto-
testbaan, vl iegveld met
vliegschool, dat trekt ons
wel. Ook de mensen, er
woont hier in de polder een
zeer gemengd gezelschap,
veel Amsterdammers, op-
vallend veel Friezen. We zijn
niet zo historisch gericht,
moet je weten. Het is trou-
wens frappant dat er hier
meer ANWB'ers zitten.
Vooral met Joop Vroomans
en zijn vrouw hebben we
veel contact.'
Alice en Jaap hebben dus
bewust gekozen naar'de
polder'te verkassen. Dat het
een bungalow in een bunga-
lowpark (met 178 huisies)
werd, komt doordat ze dit
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tweede huisje al eerder had-
den gekocht. 'Het is niet
groot maar we hebben alles.
Voor het eerst van m'n leven
centrale verwarming. We be-
schouwen het als een klein
pied a terre, waar het goed
thuiskomen is. We zijn na-
melijk veel weg, wat je wel
weet, we reizen veel en na-
tuurlijk lang met de boot
weg.'

Het huisje heeft een L-vor-
m i ge woo n ka mer,/eetkeu-
ken. tv\ee slaapkamers, sani-
tair en nog tamelijk veel
bergruimte, waarvoor je een
trapje nodig hebt omdat die
in de kap van het puntdak te
vinden is.

Bij het water
Bungalowpark de Boschberg
- genoemd naar een zand-
plaat in de voormalige Zui-
derzee die op die plaats lag -
ligt in een goed ontwikkeld
bos, vrijwel aan het water:
het Veluwemeer. De eerste
grote plaats is Dronten. 'We
rentenieren hier niet, we
drontenieren', grapt Jaap,
die vooral de nabijheid van
water belangrijk vindt. Hoe
kan het ook anders als je

4
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hoofdredacteur van de Wa-
terkampioen en chef Water-
sport bent geweest. We ma-
ken een wandelingetje en
bekijken het surfstrandje en
het jachthaventje dat op een
steenworp afstand ligt.
Overal staan borden waar-
van de teksten aangeven dat
je middenin een toeristische
trekpleister zit, maar nu al,
half augustus is het er stil.
Verveel je je hier niet gauw?
'Dat hebben Alice en Jaap
nog niet ervaren. 'Zoals ge-
zegd, we zijn veel weg. En
we fietsen veel. Dat kun je
hier al goed, maar vergeet
niet dat de Veluwe aan de
overkant van het meer ligt.
En dan maken we ook flinke
tochten op de fiets. Zo zijn
we het lJsselmeer al eens

rond gegaan, van trekkers-
hut naar trekkershut, en heb-
ben we rond IVlaastricht
tochten gemaakt. Ja, en dan
de grote teizeni Australië en
Nieuw-Zeeland hebben we
al gehad en in het najaar
gaan we waarschijnlijk weer
naar Amerika. Prachtig land
om met een camper door te
trekken. En dan hebben we
het nog niet eens over de
boot gehad.

Dertig jaar zeilen
We hebben het onderwerp
'boot'bewust maar even ge-
meden, wetende dat als we
over onze gemeenschappe-
Iijke liefhebberij aan de praat
zijn, er geen andere onder-
werpen meer aan bod ko-
men. lVaar nu kunnen we er

toch niet langer omheen.
Jaap en Alice zeilen al zo' n
dertig jaar. Hun huidige
schip is een in Zweden, van
gewapend polyester, ge-
bouwde Ballad, die ruim 9
meter lang is en bijna 3 me-
ter breed. De diepgang be-
draagt 1,55 meter en het
kleinste zeiloppervlak 32 m_.
Er zijn vijf slaapplaatsen aan
boord. Dit even voor de ken-
ners. Het is een zeewaardige
boot, voor zover je dit woord
mag gebruiken, want in de
zeezeilerij geldt het gezegde:
ieder schip is zo zeewaardig
als zijn bemanning. ln elk ge-
val is hun boot berekend op
lange tochten over zee. Hoe
kom je aan zo'n boot. De wa-
tersport heeft altijd nog de
naam dat dergelijke jachten
al een voorbehouder zi-r
aan de zeer rjken,'Je moet
bedenken dat b j zeilers zo-
als wil, a les orn het zei en
draait, zeker de eerste jaren.
Daar ontzeg je je nagenoeg
alles voor. En voor het beno-
digde kapitaal kun je je hy-
potheek verhogen, als je ten-
minste een eigen huis hebt
natuurlijk en er ruimte is. Wij
kochten in 1960 ons huis in
IVlaassluis voor een bedrag
waar je nu om lacht. Door de
geldontwaarding nam de
waarde alleen maar toe, ter-
wijl het steeds gemakkelijker
werd de rente te betalen. We
zijn nooit verhuisd, hebben
nooit iets aan het huis ver-
bouwd (we hadden zelfs
geen cv), onderhoud hadden
we nauwelijks, en zo kun je
op gezette tijden met gemak
je hypotheek verhogen. En
dan is een boot geen auto, je
hebt geen afschrijving. Onze
eerste boot was een Victoire
22, die kochten we voor
/ 15.000,-; na vier jaar ver-
kochten we hem voor het-
zelfde bedrag. De Kings
Cruiser (gebruikt schip) die
we toen aanschaften ging
met winst de deur uit toen
we ons huidige schip koch-
ten. Je moet alleen oppas-
sen niet de fout te maken
steeds groter te willen want
dan heb je ook een flinke be-
manning nodig om zo'n
schip te varen. En als de kin-
deren dan een eigen leven
hebben, zit je met zijn
tweeën. Ons schip is met

twee man goed te varen en
omdat je maar twee slaap-
plaatsen gebruikt, heb je een
hoop bergruimte. Wat goed
te pas komt als je maanden-
lang aan boord woont zoals
wij soms.'

Scheur in de romp
De eerste zomer dat Jaap
vutter was, in 1990, werd ge-
Iijk een flinke zeereis ge-
maakt. Weer eens naar

Scandinavië, waar Jaap en
Alice aan verknocht zijn.
Deze keer was gekozen om
vanaf de ingang aan de oost-
kust van Zweden door het
Götakanaal, Vàttern- en Và-
nernmeer en tenslotte door
het Trolhàttankaanl naar Go-
tenburg te varen. Het werd
een reis die de Kuiterts nog
lang zal heugen. Vooral het
enerverende staa rtje, dat
echter pas lang daarna
kwam. 'Om een lang verhaal
kort te maken: bij de ingang
van het Götakanaal, in het
scherengebied ten zuiden
van Stockholm, raakten we
met de kiel een rots. Of we
naast het vaarwater zaten, of
dat de kaart niet helemaal
klopte, we weten het niet.
Het gaf in elk geval een
enorme klap. Dat gaf zulke
rare krachten in de romp, dat
er achter de kiel een scheur
ontstond. Door het lek kwam
zo veel water naar binnen
dat we het schip al pompend
net droog konden houden.
Dus gingen we op zoek naar
een werf met een kraan en
na een halve dag hadden we
er een in de kijker. Het perso-
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neel was juist van plan met
vakantie te gaan. maar ge-
lukkig hebben ze ons nog
even op het droge gezeï.Ze
waren eraan gewend. het
hoorde zo'n beetje bij de
folklore: "Ah, you hit one of
our famous rocks", begreep
de olijke werfbaas direct.
Vervolgens moest het schip
drie weken drogen, alvorens
aan'repareren gedacht kon
worden. We hebben maar

van de nood een deugd ge-
maakt en vanuit Valdemars-
vik met een huurauto Zwe-
den bekeken. De
verzekeringmaatschappij be-
taalde keurig ons hotelletje.
Een blower stond warme
Iucht op het schip te blazen
en het was niet uit te houden
van de warmte aan boord.
Met oponthoud van een
dikke maand hebben we
onze reis afgemaakt.'

Pompen of verzuipen
Met de reparatie in Zweden,
een land dat de naam heeft
van degelijke jachtbouwers,
dacht Jaap weer een be-
trouwbaar schip te hebben,
maar dat bleek een vergis-
sing en bijna een fatale ver-
gissing. 'Het jaar daarop
zouden we de boot naar de
Middellandse Zee varen.
Omdat wij niet van de Golf
van Biskaje houden, zou
onze zoon Jurgen met een
stel vrienden de boot van
Falmouth in Engeland naar
La Coruna in Spanje bren-
gen. De overtocht naar Fal-
mouth deden we zelf en in
La Coruna zouden we de
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boot weer overnemen. Alles
ging voorspoedig en op een
gegeven moment meldde
Jurgen per telefoon dat La

Coruna was bereikt. lk deed
nog enthousiast dat hij zo'n
snel'le overtocht had ge-
maakt, maar dat bleek volko-
men misplaatst. Ze hadden
maar ternauwernood kans
gezien de haven te bereiken.
Want wat was er gebeurd; ze
kwamen in een hevige storm
terecht. ln de Golf van Bis-
kaje! Het schip steigerde
over de reusachtige golven
en enorme krachten teister-
den schip en tuigage. Het
was allemaal te veel voor de
gerepareerde scheur die
opentrok en op dezelfde plek
als in Zweden had het schip
een lek. Maar nu waren de
omstandigheden wel even
anders. ln plaats van onder
de kust, zaÍenze ver op zee,
zeg maar oceaan. Wat moet
je doen? Teruggaan, naar
Frankrijk? Niet zo'n Iekkere
kust om aan te lopen in die
omstandigheden. En de
Noordspaanse kust kwam
helemaal niet in aanmer-
king. Dus maar doorzetten.
Provisorisch werd het lek ge-
dicht, met een stuk hout als
stempel op het afdichtings-
materiaal en na 48 uur con-
tinu pompend bereikten ze
La Coruna. Per marifoon had
Jurgen al op zee contact met
de haven en bij aankomst
kon het schip meteen in de
kraan. Je moet er niet aan
denken wat er had kunnen

gebeuren. Een beetje groter
lek en het schip was gezon-
ken en de jongens hadden in
het reddingvlot moeten
stappen. Ze hadden ook het
geluk dat de storm maar 24
uur duurde. Je zult begrijpen
dat we geen vertrouwen
hadden in een reparatie ter
plekke. AIs ze het in Zweden
al niet goed doen, wat heb je
dan van Spanjaarden te ver-
wachten? Het eind van het
liedje was dat het schip per
dieplader is gerepatrieerd en
in Nederland goed onder-
handen is genomen.'

Nu binnendoor
'We hadden intussen onze
buik vol van buitenom naar
het zuiden varen en kozen
dus voor de route binnen-
door. De mast stuurden we
met vrachtauto vooruit en
op de motor gingen we op
weg. zo'n 250 sluizen tege-
moet. Dat betekende hard
werken met z'n tweeën.
Soms had het sluispersoneel
zo'n haast dat ze al de schui-
ven in de deuren opendraai-
den als we nog niet vast la-
gen. Via de lJssel, Waal,
Maas, Saöne, Rhöne bereik-
ten we na twee maanden in
de Camargue, vlak bij Mars-
eille de tVliddellandse Zee.
We hadden uiteraard geen
haast en hebben onderweg
op verschillende plaatsen
wat rondgekeken. Bij Marti-
ques ging de boot op de wal,
in een zogeheten Port à Sec,
een haven op het droge. Je

móét daar de wal op, in een
mum van tijd staat je boot in
een van vele rijen; er staan
wel duizend boten.
Vorig jaar hebben we het
westelijke deel van de IVedi-
terrannee bekeken. Echt op
z'n "vuts", haventje in, ha-
ventje uit. Bij Sitges in
Spanje zijn we overgestoken
naar Mallorca, lbiza, For-
mentera. Baai in, oh wat is
hier mooi; een ha f uur ver-
der weer een baai in, oh hier
is het ook mooi. Vervolgens
weer naar de kust en van
even boven Valencia weer
langs de kust naar de oude
stek: [Vlartiques. We ziin er
vijf volle maanden mee be'
zig geweest.
Dit seizoen zijn we alleer i^
mei naar de boot geweest;
we hadden deze zomer vee
vakantiebezoek en dachten
voor de afwisseling eens
een zomer in Nederland. En

een prachtige zomer. De be-
doeling is dat we volgend
jaar de andere kant op gaan:
Corsica, Sardinië, G rieken-
land, Turkije.'

Gemengde gevoelens
Zo maken Jaap en Alice in
feite deel uit van het luxe le-
ven op een jacht(je) aan de
N/lediterrannee, dat wij wel-
licht kennen van uitstapjes
van de camping naar Cap
d'Agde, Sète, La Grande
Motte etcetera,waar we ons
een poosje vergapen aan de
weelde in de jachthaven.
Hoe is dat nou? 'We moeten
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zeggen dat we af en toe wel
wat verbaasd zijn over wat je
hier ziet. Ach, een mooi zeil-
schip, een duur jacht, dat
weten dat er watersporters
zijn die zich dat kunnen ver-
oorloven. IVlaar je komt
mensen tegen waarvan je je
afvraagt of die zich wel ver-
maken met hun "speeltjes".
Bijvoorbeeld, die iedere
morgen met zo'n zeerace-
boot, die je weleens op de
televisie ziet, naar een baai
scheuren en daar de hele
dag blijven liggen en
's avonds weer vol gas
terugracen. AIs ze voluit
draaien lijkt het wel of er een
v iegtuig heel Iaag over-
komt. Zoiets bekijk je toch
w,el met gemengde gevoe-
ens,'
Het is in elk geval geen re-
den voor het echtpaar Kui-
ieli het zwoele zuiden de rug
.toe te keren. En niet bang
,,,oor de Tramontana's, Scir-
occo's en hoe die verrader-
ijke rvinden daar allemaal
.eien7'Die worden ruim te-
,,,c.en aangekondigd, dan
<.-].1e een haven opzoeken.
\laar het komt geregeld
,,,oo'dat je in je zwempak
o.ceT een egaal blauwe
LC^t zlt en de zwakke wind
ireens verandert in een
s:c'-, Eer paar uur later is
dre ''',eer voorbij; in elk geval
a s de zon ondergaat, gaat
meesta ook de wind liggen.
l'laar er zijn natuurlijk uit-
zonderingen. We hebben er
rrou\4rens een keer dagen-
lang voor een flinke storm
moeten schuilen. En dat
midden in de zomer. IVlaar
ja, het hoort er allemaal bij.'
Jaap praat er luchtig over,
maar bij het verhaal over zijn
zoon keek hij wel anders.
Zeezeilen is nu eenmaal niet
zonder risico's en hopelijk
zullen hij en Alice bespaard
bl ijven voor schipbreuk,
scheurbuik, muiterij en an-
dere ellende die volgens
onze avonturenboeken bij
het zeeleven horen. lVlaar
misschien zijn onze boeken
wat verouderd.

6

Adriaan Pels
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Deze foto is gemaakt 11 maart
1980. De ANWB was toen gast-
heer voor de AIT Commission
on Publishing, een club uitge-
vers van Europese toeristen-
clubs, die onderzochten of en

op welke manier samenwerking
zinvol was. Een en ander leidde
tot verschi I I en de gemeensch ap-
pelijke activiteiten en uitgaven
voorn a m el ij k op cartografisch
gebied. Van links naar rechts op
de foto: de heren en dames Die-
trich (ADAC), Hesse (TCF), Tu-

ricchia (TCl), Lagerqvist (STF),

Koens (ANWB), Van Waes-

berghe (ANWB), Halden (AA),

Kahl ADAC), Borsje (ANWB),

West (AA), Agnati (TCl), Rob-

bins (AA), Stojkovic (AlT), Bos
(ANWB), Döring (öArvtrq, Aiet-

broek (ANWB). De foto kwam
uit de schoenendoos van Jan
Koens, destijds chef Uitgeverij.

Uit de oude schoenendoos

B J rorrdorheden
Anekdotes voor de bijkantoren-balies

De temperatuur in de huiskamer was 30" C. De vochtigheid
was tegen de 80. Ondanks dat de zon het liet afweten was het
buiten zo warm dat de vogels bijna van de takken vielen van
loomheid. Mijn vriendin nipte aan het glas (koele) wijn en zei:
'lk zou geen mens voor de tropen zijn. Bij dit weer werken
mijn hersenen niet en ik zeg de gekste dingen.'
Dat herinnerde me aan die namiddag in augustus. Wij zaten
nog in de'bonbonnière', zoals het kantoor in de Karel Door-
manstraat in Rotterdam in de wandeling heetÍe. Ramen
overal waar je maar keek. En eeuwig bonje over de luxaflex.
De een wilde die neer, de ander op. Het was ook tropisch die
middag. Op de boekhouding zaten ze met de voeten in een
teil met water. Maar aan de balie leed men in stilte.
Bloot was nog taboe in die dagen. Vooral een lage hals was
ongepast; het enige wat mocht was een jurk zonder mouwen.
We legden het bijna af. A/lijn collega had bij dit weer last van
dezelfde symptomen als mijn vriendin: ze begon de raarste
dingen te zeggen.
Er kwam een man binnen met een grote neus, een blikvanger
van jewelste in een klein, mager gezicht. 'Juffrouw, mag ik
van u een routekaart naar Frankrijk? Snel heen en toeristisch
terug', zei hij, (uiteraard) nasaal. Mijn collega stond sloom op
om naar de route-trommel te lopen terwijl ze dacht:'alle-
machtig, wat een neus' en vroeg naar de lidmaatschapskaart,
althans, dat was ze van plan, maar ze vroeg: 'Mijnheet mag ik
uw neus even zien.' lk fluisterde zacht in de richting van haar
oor: 'Die is anders duidelijk zichtbaar.'Toen besefte ze haar
fout, begon te schoppen en siste tussen haar tanden: 'hou op,
of ik geef je een knal.'
De man had het niet eens bemerkt en gaf haar zijn kaart.

7
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Je maakt wat mee als Wegenwacht

BUIÏENBAND

Het was voorjaar 1964. De
periode waarin de eerste
zelfbed i e n i ngspom pe n i n
zwang kwamen. Een ver-
schijnsel waar het autovolk
nog mee moest leren om-
gaan. De Wegenwacht
moest nogal eens opdraven
om de verkeerde brandstof
afte tappen en het systeem
te reinigen. Zo ook die
avond, toen een Duitse va-
kantíeganger op weg naar
de'Löwen bra u' i n Za ndvoo rt
zij n ka m peerb u sje vo lge-
gooid had met'billige Sprit',
dat achteraf diesel bleekte
zijn. Een drankje dat zijn
auto beslist niet lustte.
Sjaak en Pol moesten naar
de Boulevard om onze oos-
terbuur uit de nood te hel-
pen. Ze waren samen, om-
dat Pol pas van de opleiding
kwam en onder leiding van
een ervaren wegenwacht
pra ktij kerva ri ng moest op-
doen. Reden voor Sjaak om
te laten zien hoe je zo'n kar-
wei op een nette manier op-
lost.
Het was in die tijd gebruike-
lijk de tank gewoon op straat
leeg te laten lopen, maar de
jonge Polleke had van thuis
al het begrip milieu meege-
kregen. De inhoud van de
tank bedroeg ongeveer veer-
tig liter, terwijl de boordem-
mer maar op tien was bere-

lnslaande meteorieten
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serende auto's over die olie-
plek zou den u itg I ij de n...
Sjaak stelde voor het zaakje
in brand te steken. Dan zou
het probleem spoedig uit de
wereld zijn. lVlaar het spul
wilde niet branden. Pas na-
dat er een aantal in benzine
gedrenkte lappen op straat
waren gegooíd, kwam het
vuur op gang. l\4et zwaar ro-
kende vlammen begon de
bo u I eva rd te bea ntwo o rd e n
aan Dante's inferno. Zand-
voort sloeg groot alarm. ln
de torenflats floepten de
lichten aan, blauwe zwaai-
lichten raasden naar de plek
des onheils.
Als een dief in de nacht repte
zich een gele eend met ge-
doofde líchten in tegenover-
gestelde richting. De twee
inzittenden lazen de vol-
gende dag Ín de krant iets
ove r'een gehei mzi n n ige
brand op de Zandvoortse
b o u I eva rd, d ie waa rschij nlij k
:ets te maken had met in-
s I a a n de m eteorieten' en
\\'aarvoor brandweer en po-
litie met groot materieel wa-
'en uitgerukt. Over de wer-
të . t€ oorZààk tastte men in
he! duister, want het vuur
n,as al uit toen de optocht ar-
rivee rde...'

Tekst en illustratie
Jaap Jaspersen.

kend. Dat gaf een extra pro-
bleem, want rondrijden in
een schommelende eend
met een klotsende emmer
brandstof op schoot, was
toch al niet aanlokkelijk. ln
geza men I ij k ove rleg besl o-
ten de twee voor deze ene
keer dan maar te zondigen
en de dieselolie over de bou-
levard te verspreiden. Ze zou
dan wel verdampen met een

minímum aan schade voor
het milieu. Zo spoelde Pol-
leke met bezwaard geweten
vier emmers brandstof over
de weg uít. De tank van het
busje werd gevuld met ben-
zi ne, de'Ve rg ase r' sch o o n -

gemaakt en dat was dat.
[Vlaar de Duitser was nog
niet vertrokken of het
tweetal begon zích zorgen te
maken. Stel je voor dat pas-
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BTDRIEGERTJES VAN Ro ,ZENDAAL
Al zevenendertig jaar heeft
ze in de buurt gewoond. ln
de straat achter de onze. We
zouden haar dus gekend
kunnen hebben. Maar nu zit
ze in onze flat, als de
Nieuwe. Klein, grijs, leven-
dige blauwe ogen en vooral
bedrijvig. Ze heeft wat weg
van Jessica Fletcher. Ratelt
wel niet op een schrijfma-
chine, lost ook geen moor-
den op - is daarvoor te ver
op leeftijd - maar laat zich
hore n.' G oedem o rgen !',
'g oedem i ddag !' zi ngza ngt
de Nieuwe bij iedere ont-
moeting in het trappenhuis.
Dat trappenhuis heeft ook
meteen met Mevrouw de
Nieuwe te maken gekregen.
Ze geneert zich ervoor.

De Nieuwe
'jongelui'van één hoog. De
Nieuwe liet zich echter niet
storen. Zei ook niet tegen
één hoog 'laat niet als
dank...', waar wij oud-
ANWB'ers mee vertrouwd
zijn geraakt, maar rukte,
scheurde en wurmde alles
klein en propte de troep in
haar eigen Komozakken. 't
Zweet gutste van d'r af. Nog
voor ik één meewarig woord
van medeleven kon loslaten,
was h aa r ve rontsch u I d i-
gende antwoord er al:'Laat
me maar, ik doe het met ple-
zier.'Je zou haar nog aan de
bonsai boo m pjes ku n nen zet-
ten of aan het loempiavou-
wen. Een voorbeeld voor die
van één hoog. Maar die zijn
de schaamte al voorbij.

Vooral voor de entree achter
de centrale deur. Elke week
rossen de schoonmakers er-
door, maar voor de Nieuwe
blijft het vuil en niet chic ge-
noeg voor haar vrienden en
kennissen. Stel je voor wat
díe zullen zeggen. Dus voor
de eerste visite voet op de
deurmat kon zetten, had de
Nieuwe de gummihand-
schoenen aan, een sopje in
de emmer en de lap met Jif
bij de hand.'Mens,'zei ik
nog,'dat is toch de taak van
het schoon m a a kbed rijf. Daa r
betalen we toch servicekos-

ten voor.'Maar de Nieuwe
schudde 't grijze koppetje. 'lk
kan het allemaal nog aan.
Doe het met plezier.'lk prut-
telde nog even 'als je nou
maar niet denkt, dat wij ook
...', maar slikte de rest in.
Verstandig naar bleek. Want
een paar dagen later zat de
Nieuwe op d'r hurken in de
keldergang. Alle andere be-
woners hadden zich ook al
gestoord aan een berg opge-
sta pel d e d oze n, kratte n,
schuimplastic en ander em-
ballagemateriaal, daar'ge-
stald' door de nonchalante



Draadloos is eindel

BUITEN BAN D

Thuis is de bekende PTT-telefoon
meestal een apparaat, dat tussen de
hoorn en het basistoestel een draadver-
binding heeft, die je meteen aan het toe-
stel kluistert als je belt of gebeld wordt.
Lastig als je slecht ter been bent, wat
traag beweegt, of 'n groot huis met nog
een verdieping bewoont. En wat te doen
als tijdens een telefoongesprek de voor-
deurbel gaat, zie maar hoe je je dan
redt.
Dat is op te lossen door die oude, be-
kende telefoon te vervangen door een
zogeheten draadloze telefoon. Draad-
loos betekent dat de draadverbinding
tussen de hoorn en het toestel is verval-
len; die verbinding is overgenomen
dogr zender-ontvangertjes, die op werk-
frequenties werken, Hiermee is dus de
hoorn een mobiel praatding geworden,
dat in heel het huis te gebruiken is: in de
tuin, in het kleinste kamertje, waar dan
ook, als het maar binnen een afstand
van twee honderd meter (soms drie
honderd) van het toestel is. Voor oude-
ren een zegen, zo'n type telefoon.

Twee systemen
Er zijn twee systemen: CT-O en CT-1.
Bij CT-O liggen de werkfrequenties tus-
sen de hoorn en het basistoestel tussen
de 31 en 40 IVlHz. Deze telefoons zijn ge-
voelig voor storingsbronnen als compu-
ter, magnetron, tv, etcetera. Ongewenst
meeluisteren via een andere draadloze
telefoon of scanner is mogelijk. De CT-1-

Draagbare hoorn, je neemt hem overal
mee naartoe, als het moet naar het
kleinste kamertje, zo ben je altijd bij de
telefoon. (Foto's Harry de Vré.)

Telefoon met snoer tussen hoorn en toestel: als hij belt moet je ernaar toe, als je te-
lefoneert ben je aan het apparaat gekluisterd.

toestellen hebben een werkfrequentie
van 900 MHz. hebben een helderder ge-
luid en minder kans op storingen. lVlee-
luisteren is niet mogelijk. De twee syste-
men hebben elk een eigen prijs, de CT-O
begint bij f 200,-; de CT-1 bij / 500,-. Wie
tot de aanschaf van een draadloze tele-
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foon overgaat, moet niet vergeten zijn
gehuurde PTT-toestel in de leveren. Als
de huur vervalt, is dat nog een klein
winstje, bij het genot dat je hebt van je
nieuwe toestel. Draadloos is eindeloos.

Harry de Vré

9

cT-0

0

Verschillen in draadloze teleÍoons
CT-0 is de nieuwe goedgekeurde norm voor goedkopere draadloze telefoons. Aan deze CT-0 telefoons
worden alleen eisen gesteld met betrekking tot een goede werking met het openbare teleÍoonnet, veilig-
heid en de werkfrequenties. De werkfrequenties tussen de hoorn en het basisstation liggen in de lagere
frequentie banden (31-40 lVl-lz) en zi]n gevoeliger voor storingsbronnen zoals: computer, magnetron, ïV,
stereo-apparatuur en andere huishoudelijke apparatuur, dit kan een hinderlijke brom oÍ ruis veroorzaken
tijdens het telefoon gesprek.

Beveiliging:
De eenvoudigste CT-0 toestellen beschikken over 2 kanalen. ls een kanaal bezet dan kan met de hand of
automatisch een ander kanaal gekozen worden. AÍÍuisteren d.m.v. andere draadloze toestellen is mogelijk.
Dit is echter met CT-1 toestellen niet mogelijk.

cT-Í

Íreq u e ntie

meeluisteren d.m,v. andere
draadloze telefoon
meeluisteren d.m.v. scanner
aantal kanalen

spraak kwaliteit

31-40 MHz

mogelijk
mogelijk
2-12

dofÍer, gevoeliger voor
sloringen van bijv.

koelkast, magnetron

900 IVHz

niet mogelijk
niet mogelijk
40

helderder met minder
kans op storingen



Vijftig jaar geleden: de Slag om Arnhem

Een dag uit het leven vall... Jan van der Havetzo

BUITEN BAN D

Kort na tien uur's morgens 17 sep-

tember 1944 steeg vanaf de vlieg-
velden in Zuid-Engeland de groot-

ste luchtarmada van de Tweede

Wereldoorlog op om richting Ne-

derland te gaan. Generaal Dwight
D. Eisenhower, opperbevelhebber
van de geallieerde strijdkrachten,
schreef over die 17e september in
zijn dagboek:'De aanval op Arnhem
is ingezet, drie luchtlandingsdivi-
sies kwamen in colonne neer. De

Britse 1 e luchtlandingsdivisie het
noordelijkst, de Amerikaanse 82e

en 101e luchtlandingsdivisies meer

naar het zuiden. De aanval begon
goed, maar er kwam slecht weer
tussenbeide. De noordelijkste lan-

ding kon niet worden versterkt; de

Britse divisie werd gedecimeerd. De

operatie slaagde slechts gedeelte-

lijk.'Er moesten vijf belangrijke
bruggen worden veroverd, die bii
Arnhem over de Rijn was de be-

langrijkste. Luitenant-generaal Fre-

derick Browning, deputy comman-
der van de Britse
luchtlandingsdivisie, had al eerder

beleefd zijn onderkoelde bedenkin-
gen geuit: 'Wanneer bereiken de

Amerikanen onze posities rond Arn-
hem?' vroeg hij veldmaarschalk
Montgomery.'Monty' reageerde

kortaf:'ln twee dagen.'Boy Brow-
ning bleef op de kaart met de brug
bijArnhem kijken:'Wij kunnen het
vier dagen volhouden, but sir, ik
denk dat wij een brug te ver gaan.'
Dat het anders zou lopen, kon nie-

mand bevroeden, ook Jan van der

Have niet. Hij was als stationscheÍ
in Arnhem werkzaam in die dagen

en vertelt zijn verhaal over die ene

bijzondere dag in ziin leven: zondag

17 september 1944.
JanKo
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steil naar beneden en vuurden op de
Duitsers in de tuinen van de villa's. lk
dook in de straatgoot, geen ideale plek.
En ik zie nog altijd die Duitser die zijn
hoofd boven de loopgraaf uitstak en ge-
baarde ook maar in de loopgraaf te ko-
men schuilen.

O pe rati e IW a rket-G a rde n.

'Die zondag had ik dienst op het station-
netje Oosterbeek-Hoog. Al om acht uur
ging de diensttelefoon: 'Met Arnhem
hier, luchtgevaar zuid en west.' lk stak
sein 'Lodewijk', de geel-blauw-gele vlag
uit, het teken van luchtgevaar. Aanzwel-
lend zwaar gebrom kondigde de geal-
lieerde vliegtuigen aan. Hier en daar
blafte het afweergeschut, met daar tus-
sendoor het geratel van boordwapens.
'Tjonge, zei de blokwachter, d'r gaan er
weer heel wat over en ze zitten ver-
draaid laag.'
Ze hadden het gemunt op het vliegveld
Deelen. Even later hoorden wij de doffe
dreunen van inslaande bommen. Plot-
seling kwamen er een paar jagers aan-
gieren en begonnen de Duitsers achter
ons station met zware mitrailleurs te
schieten. We zochten dekking, maar gin-
gen al gauw weer kijken naar de aan-
zwermende vliegtuigen. Het bijzondere
van deze luchtaanval was nog niet tot
ons doorgedrongen; we zagen hem als
een van de bekende bombardementen.
I\4aar het was wel raak, dat werd snel
duidelijk. Zware klappen en rookwolken
bij het station Wolfheze.
lk reed op de fiets naar mijn kosthuis om
te gaan lunchen. Het was wat rustiger
geworden. Op de grote weg naar Arn-
hem hoorde ik plotseling een oorverdo-
vend gegier. lk keek achterom en daar
doken vlak achter mij een paar jagers
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lndag 17 september 1944

BUITENBAND

ln de Betuwe zag ik overal rookkolom-
men, aanvallende vliegtuigen, uiteen-
spattende luchtafweergranaten en weg-
rennende Duitsers. De mensen die nog
op straat liepen werden door de politie
gemaand dekking te zoeken, maar ik
mocht doorrijden omdat ik bij het spoor
werkte. Mijn hospita zei dat we eerst
maar eens moesten gaan eten, want
dan was dat tenminste achter de rug.

'Tjonge, d'r gaan er weer heel wat
over en ze zitten verdraaid laag.'

Daarna ging ik de straat op en toen be-
gon het Iangzamerhand duidelijk te
worden dat zich een gigantische opera-
tie voltrok, die nu onder de codenaam
'lVlarket-Garden'voor altijd in ons ge-
heugen gegrift staat. ln de omgeving
van Renkum, Heelsum, Wageningen en
Oosterbeek waren pa rach utisten ge-
land. Toen pas begreep ik hoe het kwam
dat de vliegtuigen zo'netjes'achter el-
kaar vlogen: de zweeftoestellen werden
door de lucht getrokken! Bij Oosterbeek
leverden de parachutisten al flinke
strijd. Op het straat werd het een drukte
van belang. Het gerucht vierde hoogtij.
ledereen wist weer wat nieuws te veÍtel-
len. En bij iedereen overheerste een ei-
genaardig, ontroerend gevoel: de bevrij-
ding naderde.
De geallieerde zaten nog geen tien kilo-
meter van ons vandaan. Een paar uur Ia-
ter, rook ik thuis de akelige geur van
kruitdamp. Buiten zag ik sluipende ge-
stalten van Duitse soldaten, achter in de
tuin en langs de muren van de boom-
gaard. Plotseling een zwaar schot en ge-
rinkel van brekend glas. tVIijn kamerdeur
werd opengesmeten en mijn kostbaas
zei: 'Direct de kelder in, de Duitsers heb-
ben op me geschoten toen ik uit de er-
ker keek.'
Het geschutsvuur klonk nu steeds dui-
delijker, we hoorden ook granaten door
de lucht gieren en met een doffe klap
ontploffen. Kleine Riekie begon te hui-
len, mijn hospita probeerde haar te sus-
sen en drukte haar liefdevol tegen zich
aan. Geen woord werd er gesproken en
ih angstige spanning wachtten wij af.

Op de foto's: Jan van de Have in het Air-
borne Museum in Arnhem laat zijn ge-
dachten terug gaan naar die bijzondere
dag in zijn leven: 17 september 7944.
(Foto's Harry de Vré.)

Even snel als het begon, hield het knal-
len op en een benauwende stilte viel.
Toen bonkte iemand met een geweer-
kolf op de buitendeur en brulde: 'Auf-
machen.' We hoorden zware voetstap-
pen boven ons, een deur ging open en
weer dicht en dan: 'Wo sitzt ihr?'. Een
nijdige, bevelende stem. lk verzamelde
al mijn moed:'Hier im Keller."Komm
heraus und Hànde hoch.'
Achter elkaar gingen we naar boven.
Een feldwebel hield een pistool op ons
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gericht, twee Duitsers stonden ons ge-
meen te bekijken. De feldwebel begon
een verhoor: 'lhr habt einen Tommy im
Hause versteckt, es ist von eurem Hause
geschossen worden. Wir werden
suchen und wenn wir den Tommy fin-
den werdet ihr alle erschossen.'
We stonden een ogenblik stom ver-
baasd. IVaar toen ging mij ineens een
licht op. De Duitsers dachten dat er van-
uit ons huis was geschoten, terwijl het
precies andersom was. lmmers, toen
mijn kostbaas uit de erker keek werd er
door de Duitsers op hèm gevuurd, om-
dat zij dachten dat hij een Engelsman
was. lk begon de zaak uit te leggen. Mijn
woorden maakten indruk. En terwijl de
Duitsers aanstalten maakten om, nu via
de voorder', te verdwijnen, zei een van
hen nog: 'Seid ihr vorsichtig, jetzt gibt's
Krieg.'

Jan van der Have

11

worden. Hij slaagde en werd op 1

september 1944 in Arnhem aange-
steld.
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Horizontaal
3. Groep die op de verloskun-

dige afdeling werkt. (11)

8. Grote moeder. (6)

9. Organisator. (1 1)

10. Hierin verplaatst zich het
schuim der natie. (6)

11. Hieraan kan een heel volk
eten. (9)

13. Party bij de Weight-
Watchers. (6)

14. Haar man draagt doeken.
(6)

1 5. Gespecialiseerde onder-
wijzer aan de Landbouw
Hogeschool? (11)

17. ln deze winkels verkoopt
men alleen mager vlees.
(121

19. De indruk die men van de
NS krijgt. (5)

20. Sein dat het eten is
opgediend. (9)

21. Laatste rustplaats van een
geestelijke. (9)

23. Hierin zit een depressief
dier. (7)

24. Alleen deze vermogens
tellen. (6)
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O L.A.M.E. Hustinx.

VeÉicaal
1. Diamantwerkers in dienst

van een dame. (11)

2. ln dit dorp regent het
pijpestelen. (6)

3. Het weghalen van een
aantal hoofdletters. (20)

4. Kraamfeest. (10)

5. Deze man houdt van
erwtensoep. (10)

6. Bevelhebber. (10)

7. Boezemvrienden. (10)

12. Partijlid. (11)

16. Zo vraagt een uil
aandacht. (5)

17. De weg die een ontslagene
moet gaan. (4)

18. De prijs van een deel van
een bruidsjurk. (1 1)

22. P oezelige wentelteef. (6)

Oplossingen vóór 1 november
naar mevrouw G.N. Borsje,
Norenburg 237,2591 AM Den
Haag. De winnaar ontvangt
weer een cadeaubon.

Modelwoning
ln het proefproject'Centrum
Techniek voor en door oude-
ren', dat sinds 25 mei in
Eindhoven oopt, wordt nu
nog alleen aandacht ge-
schonken aan het thema
'veilig en cornfortabel wo-
nen'. Daartoe is een model-
woning op ware grootte met
een daarbij behorende ten-
toonstell ing opgebouwd.
Onderwerpen die daarbij
aan de orde komen zijn:val-
preventie, inbraakvei ligheid,
gebru ikersvriendelijkheid
van apparatuur en eenvou-
dig aan te brengen bouw-
kundige en inrichtingstech-
nische voorzieningen. De
modelwoning draagt het Se-
niorenlabel zoals ontwikkeld
door de samenwerkende ou-

derenorganisaties en de
SEV. Dat betekent dat aan
een aantal basiseisen met
betrekking tot veiligheid,
comfort. toegankelijkheid en
aanpasbaarheid, voldaan is.
Behalve in het'Centrum
Tech niek' wordt de model-
woning getoond op de
BouwRAl'94 en in het najaar
op een viertal andere loka-
ties in Nederland.
Het'Centrum Tech niek voor
en door ouderen' is overi-
gens ondergebracht in de ge-
bouwen van de Technische
Universiteit te Eindhoven.
lVlen kan het centrum bezoe-
ken, maar daarvoor dient
men vooraf contact op te ne-
men met lngrid Brouwers, te-
lefoon (040) 47 20 15.
KBO Wegwijzer

0 plossing

van Slang in de Betuwe

Horizontaal
1:wcbrillen;
6: stemorganen;
7: laatstgenoten;
9: debiteurstaaU
1 1: nonacceptatie;
13: neiging;
14: schimmeldraad;
18: rampzaligheid;
19: dienstverzuim.

Verticaal
2: clementine;
3: roerstel;
4: effen;
5: radioontvanger;
6: schadebon;
7: Iandenwedstrijd;
8: naatjevandedam;
10: reptiel;
12: aanwippen;
15: maarU
16: dager;
17: are.

Het was blijkbaar een pittig
cryptogram: maar een hand-
vol inzendingen. De winnaar,
mevrouw Lotte Roozendaal,
mag dan ook met ere worden
genoemd. Onze gelukwensen
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