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Naast het behartigen van de
belangen van de leden -

onder meer in de Raad van
Deelnemers in het Pensioen-
fonds-ANWB en in de con-
tacten die het bestuur van
de VG-ANWB onderhoudt
met de hoofddirecteur van
de ANWB en zijn medewer-
kers - is versterking van de
onderlinge band tussen de
leden één van de doelstellin-
gen van onze vereniging.

ln deze BUITENBAND kun-
nen wij terugkijken op een
Zon nedek-excu rsie door de
Biesbosch, op weg naar de
wol- en wijnstadTilburg. En

in de Scheveningse duinen

werd op initiatief van een

onzer leden een bezoek aan

de drinkwatervoorzieni ng
gecombineerd met een wan-
deling in een ongerept
natu u rgebied.

Het bestuur kwam op 20

augustus bijeen om het plan

voor contactpersonen voor
onze leden verder uit te wer-
ken. Er hebben zich nu 20

VG-ANWB-ers in de regio's
bereid verklaard deze vrij-
willigersfunctie op zich te
nemen. Bij ons huidige
ledenbestand zou één con-
tactpersoon kunnen funge-
ren als het aanspreekpunt
voor 25 leden. De activitei-

ten van de contactpersonen
kunnen worden gericht op
hulp en raad in persoonlijke
aangelegenheden; voorzover
het ' uiteraard - het beleid
en de mogelijkheden van
onze vereniging betreft.
ln overleg met deze contact-
personen werkt het bestuur
de praktische uitvoering van
dit plan uit.
Wij hopen in de volgende
BUITENBAND de contact-
personen aan u voor te stel-
len; mét de omschrijving
van hun mogelijke inzet
voor het begrip "leden voor
leden'l
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Ton en Lex van Haastrecht
2 3.6.48-23.6.98.

Minder leuke dingen kunnen

verrassende gevolgen hebben.

Lex moest in de oorlog evacue-

ren en kwam in Den Haag bij

Ton in de buurt wonen. Hij dacht

dat ze al meteen verliefd op hem

was. Helaas zij is nog steeds van

oordeel dat dàt pas enige tijd
later het geval was.

Op 22 november'48 werd het

huwelijk kerkelijk ingezegend. Er

moest brood op de plank komen,

dus begonïon op 1 december

1948 bij de ANWB. Met zijn

komst werd de afdeling organi-

satie in het leven geroepen. Het

was een tijd van opbouwen en

vooral uitbreiding van het dienst-

betoon. Veel werk aan de win-
kel.Ton reisde voor de ANWB

naar verschillende zusterorgani-

saties o.a. naar de AA voor het

perfectioneren van de Wegen-

wacht, naar Denemarken waar

de zusterorganisatie beschikte

over allerlei hulpvoertuigen o.a.

brandweerwagens en een ram-

pentrein. De rappoftage over de

autokeuringen samen met de

Technische Afdeling, de af-

schaffing van de zinken adres-

plaatjes, de gemoderniseerde

ledenadministratie, de automati-
sering en nog veel andere acti-

viteiten hebben op zijn mede-

werking en initiatieven kunnen

rekenen. ln 1964 vertrokTon met

pijn in zijn hart naar Oss en ver-

volgens naar Arnhem.

Bij Organon en Akzo werd hij

opnieuw verantwoordelijk voor

organisatie. Na een boeiende

loopbaan werdTon in 1986

gepensioneerd. Maar de actieve

mens dieTon is bracht hem in

de politiek; hij was raadslid en

"Van jonge liefdes die beginnen
kun je wat zingen in een lied.
Maar een wonder kun je niet verzinnen
en zonder wonder gaat het niet"

Toon Hermans.

petitie gespeeld. Zo kwam Nel

aan een tafeltennistafel te staan

tegenover Jaap. En wie verloor
die wedstrijd? Tja, Jaap natuur-

lijkl En zo is dat veeftig jaar door-

gegaan. Maar dan op huwelijkse

voorwaarden wel te verstaan !

ln 1966 kwam Jaap bij de ANWB,

afd. Kamperenfuerbl ijf recreatie

heette die afd. toen. Nel ging

steeds mee als er gekampeerd

moest worden. En dat kwam

nogal eens voor.

Later heeft Jaap zich geconcen-

treerd op het secretariaat van de

mentoren, het Ledenhulpkorps.

En ook toen week Nel nauwe-

lijks van zijn zijde. Er wordt daar

ook wat af gekampeerd en dat

doe je bij voorkeur niet alleen.

Toen VUT en pensioen in zicht

kwamen wilden ze verhuizen

naar een rustige plek, in elk

geval het drukke Westen uit. De

Gelderse Achterhoek leek wel

wat. IVlaar toen ze na een ver-

kenningsvakantie h uiswaafts

keerden sprak Nel de gedenk-

waardige woorden: "ik wil wel

regelmatig naar de Wadden-

eilanden'l Jaap a^twoordde
"dan kunnen we beter dóér

gaan wonen'l En zó is het geko-

menl We hebben hele dagen het

gevoel met vakant e te zijn I

Wij werse^ ju ie van harte,

naast dlt vakantiegevoel, nog

vee gezo^de er- gelukkige jaren

toe.

FRANKJE

wethouder in Arnhem. Zijn ver-

diensten werden beloond !

Samen hebben ze zeven kinde-

ren. Volgend jaar wordt het vijf-

tigjarig huwelijksfeest uitbundig

nog eens herdacht tezamen met

hun kroonjaardagen, beiden 75

jaar.Ze doen dit in Frankrijk met

hun zeven kinderen plus "aan-

hang" en tien kleinkinderen.

Alles is goed georganiseerd!

Deze foto vanTon en Lex werd
genomen in 1996 toerTon af-

scheid nam, als president-com-

missaris van het organisatie-

adviesbureau Rijnconsult. Ton

werd benoemd tot Officier in de

Orde van Oranje-Nassau. De

versierselen werden hem uitge-

reikt door de heer Scholten, bur-

gemeester van Arnhem.

Wim en lda Mensink
1 9.7.58-,l 9.7.98.

ln 1951 werkteWim bij een gara-

ge in Rijswijk aan de Geestbrug-

weg. lda werkte bij de PTT en

werd opgeleid voor typiste. Bij

die opleiding was een aardige
jongeman waar zij mee optrok.

Via hem ontstond een groepje

jongelui dat regelmatig naar

KIein Zwitserland ging naar de

hockeywedstrijden. Bij dit groep-

je was ookWim. Hij volgde de

avondschool voor tweede en

eerste monteur en de patroons-

opleiding. Ze verlooÍden zich in

1954 en trouwden in 1958. lV{aar

ja, waar een huis? Gelukkig kon-

den ze bij Oma inwonen.

ln april 1959 kwamWim bij de

ANWB in dienst. Met zo'n prak-

tijkervaring van 10 jaar wasWim

van harte welkom bij de techni-

sche afdeling van de ANWB.

Daarnaast was hij ook een bui-

tenmens.

Samen met lda en inmiddels
drie jongens hebben ze meege-

werkt aan de landgoedkampen.

Ton Hut heeft ze toen geÏntrodu-

ceerd bij het ledenhulp-korps.

Een aantal jaren hebben ze kam-

pen geleid en toen er rond de

tachtiger jaren aan mentoren

gevraagd werd fietsroutes te
controleren. was "ja" het ant-

woord. lk herinner me nog wat

een enthousiast lidWim was

van de ANWB-fietsclub. En ook

die prachtige aanhangwagen,

die hij gemaakt had om de fiet-

sen van hem, lda en de jongens

te vervoeren als we onze fiets-

tochten met de ANWB-fietsclub
maakten.

Een jaar of vier geleden is de

controle van de fietsroutes over-

gegaan in onderhoud. Ze zijn

beiden druk in de weer, ook met

hun volkstuin. Samen met de

kinderen herdachten ze die 19de

juli zo'n veertig jaar geleden.

Nel en Jaap Bakket
31.7.58-31.7.98

Ook in de jaren vijÍtig hadden

bedrijven die zichzelve respec-

teerden één of meer "spotl-

clubs'1 Natuurlijk werd er com-
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Vanaf het varende z0nnedek in de Bieshosch

de wol en de kunst in Ti lhurg,

naar het markthalletie van St.Yzan

I

Park dat in Europa enig is in zijn soort.
Toen tijdens de Deltawerken het
Haringvliet werd afgesloten verdween
het getijverschil bijna geheel. Het riet
ging grotendeels verloren en de grien-
den die niet meer werden gehakt
groeiden tot hoge wilde bossen. Er
kwamen weer bevers, vele vogels, sier-
lijke zeiljachten en stevige oogverblin-
dend witte cruiseschepen, door de
chauffeur van onze coach "bank-boten"
genoemd.

Bijna twintig jaar geleden stond er, eens per jaar, een "bus" op
het terrein van het ANWB-hoofdkantoor. Vanuit gebouw-A keek je
naar buiten, en dacht: "Zou dat nou leuk zijn, met al die oud-colle-
ga's op schoolreisje?"

Blijkbaar! blijven geloven. Dat weten wij van
elkaar, en "daar is niets mis mee'í zo
heet dat tegenwoordig.

Reunie op het Schip

Denk ik nu... vele jaren en vele bussen
later. Destijds één "bus'l Dit jaar, op 12

augustus, vier Coaches; zeg vooral niet
meer "bussen'i De rond 200 excursie-
isten waren vanuit het gehele land
gekomen naar de kade van
Drimmelen. Aan de staft van de jaar-
I ijkse VG-ANWB-excursie.
En... dat was ook dit jaar de grote ver-
rassing, óók bekende juniorleden die
nu bij de VG-ANWB horen, verzoend
en verblijd met hun nieuwe levensfase
in het besef van ongekende perspectie-
ven. Want eens per jaar wil je wel eens
je herinneringen ophalen, elkaar weer
zien en horen. " Jéééééh, wat zie jij er
goed uit, je veranderl ook niet'l Onzin
natuurlijk, maar op de excursiedag van
de VG-ANWB gelooÍ je wat je graag wil

"Schip moet je zeggen'i zei de oud-
hoofdredacteur van de
Waterkampioen vermanend,
toen het vlaggeschip de
Zeemeeuw-2 de wateren van
de Biesbosch koos, géén rond-
vaaftboot. De meeste varens-
gezellen zetten onmiddellijk
koers naar het zonnedek want
het stralende weer behoorde
tot de inclusieven van het eve
nement. De kapitein, als kind
opgegroeid ln de Biesbosch,
bracht ons 'aa " oe moo sie
plaatsen van dit Nationale

J
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keuze van klassieke texturen als goud-
brokaat en Chinese zijde waarbij zij
gedroogde planten verwerkte tot een

spannend-romantisch tableau. Een van
de mooiste museumstukken is de wijn-
pers uit 1835, afkomstig uit de streek
van de bovenloop van de Loire.
Van druiven maak je wijn - dat is dui-
delijk. tVlaar hoe? ln het museum
begint u aan de Route du Vin, en dat
wordt een lang verhaal; ongetwijfeld
boeiend voor wijnkenners en -liefheb-
bers. lk schiet daarin te kort en viel dus
door de mand. Genoot evenwel van
het nagebouwde winkelstraatje uit een

Frans wijnstadje ter omlijsting van een

overigens zakelijk gevoerde dégusta-
tion, ofwel wijnproeverij.
Aan het einde van de rond-
leiding voelt u zich mis-
schien weer in de Médoc, in
het open markthalletje. Het

klopt. voor dit halletje in
Tilburg heeft de markthal
van St.Yzan uit de Médoc
model gestaan.

Wol en Kunst

ln het Nederlands
Textielmuseum in Tilbu rg
komt veel aan de orde:
naast de technische en soci-
aal-historische kanten van
de textiel zijn er de kunstzin-
nige uitingsvormen in de

afdeling beeldende kunst.
Christiaan lVlommers begon
in 1861 met de productie
van wollen stoffen op hou-

La route du Vin

Na twee uur varen in de Biesbosch en

de koffietafel inTilburg konden we kie-

zen uit een bezoek aan twee musea.

IVlaison du Vin, Jean Arnaud, en het

NederlandsTextielmuseum. Beide

musea zijn wellicht voor hen die dit
maal onze excursie niet konden mee-

maken interessant voor een eigen dag-

trip.
Tilburg mag dan al een honderdvijftig
jaar bekend zijn als Wolstad,Tilburg is

ook deWijnstad van Nederland, wel-
iswaar sinds 1973, omdat daar de

meeste flessen worden gebotteld.
Bij binnenkomst in het wijnmuseum
geraakt u in de sfeer van de Franse

orangerie waar het hedendaagse
wandkleed van deTilburgse kunstena-
res ElsTaminiau-Heijboer hangt. Els

heeft er negen maanden aan gewerkt,

maar een titel schoot haar niet te bin-

nen. Hoeft ook niet, what is in a

name. De motieven van de oogst,
een Bourgondische oogstmand en

de kleuren van de nazomer hebben
haar duidelijk geinspireerd tot de

il8AND 3/1S90
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ten getouwen in zijn klei-
ne fabriek in de
Goirlestraat 96. In 1875

werd hij stoomwolfabri-
kant" en in 1885 werd
zijn spinnerij het hoog-
ste fabrieksgebouw in
Tilburg. De voormalige
fabriek van lVlommers &
Co. is nu, als
Textielmuseum, een
i ndustrieel-archeologisch
monument van de
Ti I burgse textielnijver-
heid van 1850 tot heden.
De am bachtelijke werkwijzen werden
gevolgd door de komst van de stoom-
machine die de aanzet gaf tot fabrieks-
productie. Werktuigen en machines
laten nu zien hoe van ruwe wol een
weefsel tot stand komt en daarmee
begint ook de historisch boeiende ont-
wikkeling van de relatie tussen mens,
machine en maatschappij. De

Brabantse plattelandsbevolking werkte
in de negentiende eeuw vooral thuis;
huisnijverheid. Er werd thuis geweven
en gesponnen. ln de woningen van de
thuiswerkers domineerde de weefka-
mer. De eindbewerkingen, zoals wol-
len. ruwen, scheren en verven gebeur-
den in het fabriekshuis. Kinderarbeid
was een "normaal" verschijnsel, nodig

om ook thuis de eindjes aan elkaar te
knopen. Volwassenen én kinderen
maakten lange werktijden, vaak twaalf
uur per dag, zes dagen in de week. het
gehele jaar door. AIleen zondag was
een vrije dag.
Nu draaien in het museum vrijwel alle
machines. Men kan kleinschalige tex-
tielopdrachten laten uitvoeren, textiele
technieken en toepassingen demon-
streren in de ververij, de spinnerij. de
weverij, de breierij, de drukkerij, de
passement- en bandweverij en in de
gobelin- en tuftafdeling. Daarnaast laat
men het gebruik van "het materiaal
textiel" in de beeldende kunst zien in
een eigen hedendaagse collectie.
Jette Clover (tekst), Hanneke van Delft

{vormgeving), Frans van
Ameijde en Joep Vogels
(fotografie) hebben een
prachtige gids samenge-
sreld die je eigenlijk al

vóór je bezoek zou moe-
ten lezen (tel.: 013-536 74

75,Íax:013-536 32 40t,.

Ook al omdat het muse-
um elke derde zondag
van de maand lezingen
organiseeft die als regel
aansluiten bij de lopen-
de exposities.

Méér van het goede

De VG-ANWB-excursies blijken elk jaar
een succes te zijn. ln haar wél-thuis-
woord tijdens het diner met 200 aanzit
tenden pleitte Juuke Dorpema óók
voor het organiseren van regio-excur-
sies op initiatief van de leden in de
regio waarbij natuurlijk alle leden wel-
kom zijn. Een voorbeeld van zo'n
regio-excursie was het bezoek aan het
Duinwaterbedrijf in Scheveningen op
23 juli. Als u zich geïnspireerd voelt,
kijk dan naar pagina 7 in deze
BUITENBAND.

Jan Korstjens.
Foto's: Harry de Vré
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derenheleid r hittere noodzaak
0uderen wensen verbeterde zorg in deze regeeÍperiode

. Meer v0orzieningen aan huis of dichthij;
o Zorg hii één loket;. 0uderenconsulent 70-plussers;
o Meer rijdende winkels;
o Meer huisarts-spreektijd;
o Gemeentelijke en regionale werkgroepen van ouderen.

Het wegwerken van de wachtlijsten
in de zorg staat natuurlijk het
hoogst op de agenda van ouderen
die worden gevraagd naar de
dadendrang van deze regering.
De Ouderenbonden hielden in de
afgelopen maanden tientallen
regionale discussiebijeenkomsten
voor ouderen over hun wensen ten
aanzien van de ouderenzorg in de
zeer nabije toekomst. De "topper"
is de wachtlijsten.
Een goede "tweede" is: betere aan-
sluiting van de zorg bij de specifie-
ke behoeften. En wel in de directe
woonomgeving.

Dit zijn de bevindingen van de oude-
renbonden ANBO, PCOB en de Unie
KBO:

Kleinschalige voorzieningen

Ouderen willen meer voorzieningen
aan huis of op beperkte afstand. Zo
moeten er overal in het land kleinscha-
lige wijkcentra komen, waar alle beno-
digde zorg bij één loket is te verkrijgen.
Hier dient men voor alle hulp als bij-
voorbeeld thuiszorg, warme maaltijd-
verstrekki ng, woni ngaanpassing,
inschrijving voor een verzorgingshuis,
terecht te kunnen.Tevens kunnen deze
wijkcentra dienst doen als standplaats
voor een veÍtrouwenspersoon, als ont-
moetingsruimte en als plaats waar alle
relevante informatie voor 65-plussers is
te verkrijgen. Zo blijven ouderen op de
hoogte van de verschillende zorgvoor-
zieningen. Er bestaat bij ouderen veel
behoefte aan duidelijke voorlichting op
dit gebied, alsmede over de bijbeho-

Foto: Harry deVré

rende rechten en voorwaarden.
Ouderen pleiten bovendien voor een
gemeentelijke ouderenconsulent die
7O-pl ussers regel matig bezoekt.
Verder moeten er meer rijdende win-
kels komen. De rijdende winkel is vaak
een alternatief voor het ontbreken van
goede winkelvoorzieningen dicht bij
h uis.

Andere aanbevelingen

Huisartsen moeten meer
spreektijd reserveren voor
ouderen en 75+-cliënten
dienen periodiek te wor-
den bezocht. Bovendien
moet er een onderzoek
komen naar de mogelijk-
heid om speciale consul-
tatiebu reaus voor ouderen
op te zetten.
Ouderen zijn bezorgd over
een groeiend tekoft aan
vrijwilligers. De druk op
mantelzorgers (informele
zorg) wordt steeds groter.
Ter ondersteuning moeten
er onder meer oppascen-
trales en uitzendbureaus
voor informele zorg
komen.
De landelijke overheid
moet voor dementeren-
den die al hun hele leven
een sterke binding hebben
met het buitenleven, zoge-
naamde'zorgboerderijen'
opzetten.

In sp raa k

Ouderen willen als zorgconsument,
naast zorgverzekeraars en zorgverle-
ners, een duidelijke vinger in de pap.
Er moet meer mét in plaats van óver
ouderen worden gesproken. Daarom
dienen er overal gemeentelijke en
regionale werkgroepen van ouderen te
komen, financieel ondersteund door de
overheid.

,, 6:
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Duinwater-excursie door de Regio-VG-ANWB-eÍs

Drie-en-twintig VG-ANWB-leden

weten sinds 23 juli wat het

Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
allemaal voor hen doet. En voor
de andere 1,2 miljoen inwoners
van westelijk Zuid-Holland.

ln 1874 begon de Duinwater-

leiding in Den Haag met de

waterwinning in de duinen bij

Scheveningen. Nu levert de

DHZ aan 27 gemeenten drink-

water via een half miljoen aan-

sluitingen tot een productie van

75 miljoen kubieke meter per

jaar.

De keuze voor de reg o-ercurs;e

viel op Scheveningen met de

markante "Watertoren" aan de

Pompstationweg. Ook al omdat
je daar, na het inspirerende

bezoek met voortreffelijke uitleg
aan het waterbedrijf, kunt wan-

delen onder begeleiding door

de "privé-duinen" van de DNZ.

Het initiatief tot deze regio-

excursie kwam van Frankje

Noordervlíet. Daarmee haakte

zij in op het pleidooi van ons

VG-bestuur om eens in uw
eigen regio typerende excursies

te organiseren. Deze eerste

regio-excursie werd in de BUI-

TENBAND van juni jl. aange-

kondigd.

ln de BUIïENBAND kan ook de

uitnodiging voor uw regio-

excursie worden gepubliceerd.

Maak dan even een planning

voor de tijdige inzending van

uw kopij, afgestemd op de

datum van uw regio-excursie.

Zie de voorpagina van de BUI-

TEN BAND. linkerkolom, onder-

aan. U kunt ook even opbellen
om een afspraak te maken.

Ko.

Ir
I

lk heb het best naar m'n zin. Niks te
klagen, niks treurigheid. ln onsVerwen-
huis gebeurt van alles, maar ook weer
niet zoveel. lets spannends meemaken
doe je niet.
Belt de jongste dochter: "Hoe gaat-ie?"
"Goed kind. 't Klokje tikt nog, we kab-
belen voort op de tijd." Meer is niet
nodig om te laten weten dat de beton-
rot nog niet in het karkas zit.
Dan meldt zich ook de oudste: "lk heb
een nieuwtjel'Volgt een stroom van
woorden, die rollen als knikkers van
een helling. Als ze zijn uitgerold komt
de vraag: "En jij en mamma? Jullie zijn
toch een weekje weggeweest? Gezellig
gehad?i'
"Ja hoor, heel plezierig. Ja, het weer is
erg meegevallen.'Te verhalen valt er
niets. Goed, we hebben in een Bezoe-
kerscentrum van Staatsbosbeheer naar
een dia-presentatie gekeken om een
plensbui van een kwartier af te wach-
ten, maar dat is weinig opwindend. Al
het spannends gebeurt anderen. En

elders. Vele deuren verder en in de
verre wereld. En met alle rampspoed
vaak niet benijdenswaardig. Bij ons
vallen slechts twee dingen op:'s och-
tends komt er de zon op en 's avonds
gaat ie weer onder.

Saai? ls het leven soms boeiender als
je je druk moet maken over employabi-
lity, lntel Pentium processors, de slim-
sïe smarÍ-card en de stand van de
AEX? Of over de triviaalste aller pro-
blemen: de mannenmode voor de
zomer van 1999? 't Heeft groot opge-
maakt in de kranten gestaan.

"De nieuwe man is smal, maar niet uÍt-
gesproken mager. Zijn haar is korÍ en

niet lang. Hij is niet mooi en níet lelijk.
Hij heeft soms flaporen, een kromme
rug of X-benen, maar altijd lijkt hij
redelijk tevreden met zíchzelf."

De onthullende tekst is van modere-
dactrice PaulineTerreehorst. Ook de
volgende:
"De ongestructureerde pakken waar
Armani ooit mee begon en die zo lang-
zamerhand het stadium van de pyjama
hebben bereikt, kregen een bestem-
ming. Ze werden de bedekking voor de
man die er alleen maar hoeft te zijn:
voor een geliefde of voor zichzelf. Het
is kleding voor een man die ervan

droomt te worden onderhouden door
een oudere vrouw bijvoorbeeld."

Waar ze de wijsheid vandaan haaltl
Wie weet geïnspireerd door prof.dr. J.
Donkers, hoogleraar in de onderwijs-
sociologie. "Vrouwen", zegt deze super
goog van de zachte sector, "vrouwen
trouwen traditioneel omhoog. Mannen
daarentegen omlaag. Zij hebben moei-
te met een vrouw die slimmer is, maar
goed opgeleide vrouwen willen geen
domme man."Wetenschap van de
open deuren. Onnieuws dus.
Volgens de prof gaan de domoren een
ongewisse toekomst tegemoet op de
huwelijksmarkt. Maar de nieuwe kleren
maken van deze stumpers toch een
keizer. Als een paljas met androgyne
trekken gestoken in broeken met smal-
le heupen, de schouders weggemof-
feld in raglanmouwen en behangen
met rushes en pailletten. Ach, als ze

maar gelukkig zijn.
Ben ik even blij als man, vader en opa,
vergrijsd te zijn in traditionele verhou-
dingen. Dat ik zulk onnieuws kan ont-
stijgen en simpelweg m'n dochters kan
melden: "Geen nieuws, nee. lk geniet
van m'n saaie vrije tijd. Met de daarbij
passende kleding.'

ri7,,
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Poëzie & Fotografie

Najaar 1997 deed het

Kunstgebouw in Rijswijk een

oproep in hun brochure aan

a mateu rd ichters.

De bedoeling was een gedicht

te schriiven oP het thema:

'Winterlicht'.

Bij de tekst zouden fotografen

aangezocht worden, het gedicht

in beeld te brengen.

Enfin, ik schreef het gedicht'De

Kade', kwam door de selectie en

de fotografen togen aan het werk

met de zeventien gedichten.

Er zou een reizende expositie

volgen en een boekie worden

u itgegeven.

Op 8 mei j.l. was de oPening in

de Openbare Bibliotheek in

Leiden. Daar zag ik voor het

eerst wat de fotograafTom

Ligthart er van gemaakt had. lk

was razend benieuwd en vond

dat de foto goed aansloot bij

het gedicht.

De hele exPositie in Leiden was

de moeite waard. Leuk om te

zien hoe andere dichters en

fotograÍen met het onderlverP

zijn omgegaan.

Voor de ger'nteresseerden laat

ik de data en Plaatsen volgen

van de komende exposities.

DelÍt
l4september-5oktober
Vrije Akademie Westvliet

Westvlietweg 9

Open ma Vm vrij
9.00 - 22.00 uur

Za. 9.00 - 14.00 uur

Zoetermeer
l2oktober-9november
Gemeentehuis Zoetermeer

Stadhulsplein 1

Openmatmvrij
8.30 - i7.30 uur

Vlaardingen
14 november - 18 december

Vrije Akademie Vlaardingen

Oosthavenkade 42

Open di t/m vrij

9.00 - 1700 uur

do/vrij 19.00 - 21.00 uur

Maasdam
januari 1999

Gemeentehuis Binnenmaas

Sportlaan 22

Open ma t/m vrij
9.00 - 12.30 uur en

14.00 - 16.00 uur

Datum nu nog niet bekend.

lnformeer bij gemeentehuis'

Ter plekke zijn de gedichten-

bundels te kooP voor

í 14,15. Ook te bestellen bij het

Kunstgebouw in Rijswijk.

lnÍormatle: 015 - 215 45 15.

De Kade

\:
,!

Winterlicht - is een ontmoeting tussen

poëzieen fotografie. Líjken fotografen en

dichters op elkaar? Zii maken allebei

momentopnamen, stills. 'Als een film een

verhaal is, dan is een foto een gedichtT

zegt Willy Hilverda, proiectleider Kunst-

gebouw. Winterlicht - was een thema voor

het gecticht vanTine den Boer, De Kade'

FotograafTom Ligthaft koos uit de associa-

ties en beelden die dit gedicht bii hèm

opriepen. En i leest en kiikt, kiikt en leest,

i n d ichte rl iike verbee ld i ng.

Foto:Tom Ligthart, met dank voor ziin

toeste m m i ng tot Pu bl icatie.
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uit. De een is gefascineerd
door de techniek, de ander
door het historisch perspec-
tief. en weer anderen creë-
ren hun verstilde landschap
waar de miniatuurtrein
behoedzaam doorheen rijdt
om maar vooral niet op te
vallen en de dynamiek van

Gratis voor twee
kleinkinderen

Op vr. 25, 2a.26, 2o.27
september

de vooruitgang in betamelij-
ke banen te houden.
Treintje kijken, voor jong en
oud. En "jong" zal het zich
nog levenslang herinneren,
tóén met Opa.

Ko.

"Het boeiende van treinen
is de emotie" zeggen ze bij
RAIL '98. Waar korrt die
trein vandaan en waar gaat
hij naar toe? Spannende
herinneringen uit uw kinder-
jaren en een belofte voor de
kleinkinderen. Want RAIL '98
nodigt twee kleinkinderen
tot en met 11 jaar uit om
met u mee te gaan. Voor
hen is het gratis.

Trein van Opa
De trein van Opa zag er nog
uit als een echte locomotief;
groen met rode wielen en
opzij een sleutel. tVIijn

vader, een techneut, had er
de lange en sterke veer van
een wekker in gemonteerd.
Onze trein liep veel langer
dan die van de vriendjes
zonder zo'n vader. De rails
lagen in kunstige bochten
langs de tafelpoten op eer-
biedige afstand van de thee-
tafel met Chinees porselein.
Vele opa's hebben zich ont-
wikkeld tot modelspoorders
die hun dromen over verre
reizen,landen en volken in
miniatuurbanen vastlegden.
Die zijn nu ook te bewonde-
ren in de Brabanthallen. Er
valt dus veel meer te zien
dan in onze kinderjaren.

I nternationaal
BAIL '98 is uitgegroeid tot
ee n modelspoorevenement
,,'an internationale allure. Er

--^ ropmodelbanen uit
\.ederland, Frankrijk,

Duitsland en Engeland.
lVl odelspoo rve re n i g i n ge n

tonen hun vaardigheden,
mogelijk ter inspiratie van
grootvaders en hun creatie-
ve zonen aan wie een nieu-
we hobby welbesteed kan
zijn.

Herinneringen
Zeggen de namen van
beroemde Íabrikanten u
nog iets: Schoenner, Plank,
Bing, Doll en Màrklin, ook
bereikbaar voor de toenma-
lige smalle beurzen. De
modelspoorhobby begon in
1935, zegt RAIL'98, want
toen kwamenTrix en
Màrklin voor het eerst met
een zeer compacte schaal.
Toen kwamen ook de sein-
huisjes en landschapjes bij
ons op het vloerkleed.
lnmiddels kun je je verbazen
over geavanceerde compu-
tersystemen en -jawel-
betrouwba re digitale syste-
men.

Í\4odelspoo rders tre i nen
heel verschillende kanten

Openingstijden:
Vrijdag 25 september en
zaterdag 26 september
10.00 - 18.00 uur
Zondag 27 september
10.00 - 17.00 uur.
De Brabanthallen liggen op
loopafstand van het NS-sfa-
tion, vandaar is een bus-
pendel ingesteld.

in de Brahanthallen van 's-Hertogenbosch ,25 tln 27 septemher

De BON vermeldt: korting op 26 en 27 september.
Wij hebben het bij RAIL '98 nagevraagd:
de korting geldt OOK op vrijdag 25 september.

r
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Beleef mÉ rm ldeinkir&rcn de nostalgie
wn hei spoorvan toe* Modelspoordets tonsil hoe het
rc in de Br*anttallen van 26ím 27 septenber 1998
tiièÍs de lntemationale Modelspoor Expositie BÀlL 98.

Treinen, miniatuur landschappén, maar ook auto,s en
yfiegtuigen. Deelnemers uit heel Europa.
De absolute top exposeeÉ!
Natuudiik ook leuk voor kindercn,
daarom...

openingstiidèn
t@ 25§rpt 10.00.Í8.0{lut
zaterda§ 26§€pt loro-Í8J}ou,r
uoldag 27§.0É. to.ffl-lt00uut

0E grati§ èfib6e geldt rset in
combina{o mèt aÍrdeíë korling8rl

ïoagangspriisr

latu,lrl
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Knip deze bon uit, goed
voor de gratis entree van
twee kinderen tot en met
11 jaar, onder begeleiding
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iin geheugen haperde anderhalÍ uur.ko rte te r m

"Ja, mevrouwlie", zegl de oogarts
met beroePsmati ge onnatuurlijke
vrolijkheid, "er zil staar oP het
rechteroog. Dat gaan we behande-
len. Maakt u maar een afsPraak
met miin assistente".
Einde consult.

We schrijven september 1997. lk mag in

februari 1998 terug komen om twee

dagen het ziekenhuis met mijn aanwe-

zigheid te verblijden'
Aldus meld ik mij oP 10 februari, met

tandenborstel en nachthemd, bij de

opnamebalie. Verbazing alom. ln mijn

onwetendheid met het verblijven in

ziekenhuizen (dit is de eerste maal)

weet ik niet dat er diverse onderzoeken

aan vooraf dienen te gaan.

Thuis gekomen alle potten en pannen,

die bij voorbaat op ooghoogte staan

vanwege het "bukgevaar" na de oPe-

ratie, weer in de kastjes gezet en is het

wachten tot juni.

Dan is de dag daarl 's Morgens om 8

uur melden. Alleen een kopje thee is

toegestaanl lk word oP een bank

geplaatst en na een poosje verschijnt

er een zuster die mij naar mijn kamer

brengt. "Over een half uurtje krijgt u

een kopje thee en een beschuit. U

wordt om half vier geholPen!

Hoor ik dat goed? Half vier? Maar dan

ga ik nog maar even naar huis' Dat

gaat niet door. lk moet om de zoveel

tijd "gedruPPeld" worden'
ln kamer 21 ziÍ mijn lotgenote al aan

de "thee met beschuit'l
Hoe kom ik de dag door!
Op een tafeltje staat een mandje met

"lectuur'í De grootste roddelbladen. ln

Íelle kleuren staan dezelfde schreeuwe-

rige uitroepen over een nep-koningin
in spé en nog een paar halve leugens.

Wat moet ik daarmee.
lk loop de gang oP, neem de lift naar

de parterre en kooP in de kiosk een

Telegraaf.
Terug naar de zaal. Overal hangt dat

ellendige luchtje "ziekÏe, dood en ver-

derfï denk ik met galgenhumor,

Zeven uur
wachten oP

water en brood.
N/lijn kamergenote
begint een gesPrek

over een mislukte
heupoperatie waarna ze

niet meer kan loPen en dien-

tengevolge,
"schrikï suiker
heeft gekre-
gen. lk vind
het heel naar

voor haar

maar kan er
geen touw aan

vastknopen, --=.-__--\

dus vlucht ik maar
weer de gang oP, die

stil, verlaten en steriel voor me ligt.

Weer dat ellendige luchtje, nu ver-

mengd met een weeÏge geur van ver-

welkte bloemen die in een rij in glazen

potten op een tafel staan. De regen

valt in een grijze sluier naar beneden.

Zo wordt het twee uur. Bezoektijd. lk

verwacht niemand; maar ben toch als

een kind zo blij wanneer ik het gezicht

van mijn neef uit Utrecht ontwaar. De

lieverd is in dit hondeweer in de auto

gestapt en naarVlaardingen gereden

in de optimistische veronderstelling
dat hij me mee naar huis kan nemen'

"lk dacht dat het maar een Paar uur

zou duren'l

"Dat dacht ik ook, maar dat is niet zo'j

Zo wordt het dan eindelijk half vier. lk

word in een geel ziekenhuishemd
gehesen, krijg een soort douchemuts
op en mijn wimPers worden gekniPt.

Op mijn luid Protest wordt met een

koft "dokter's orders" gereageerd. Dan

gaat het in oPtocht naar de OK.

De anesthesist is een vlotte jongeman.

Hij en de chirurg proberen me op mijn
gemak te stellen, vragen naar mijn

bezigheden en al spoedig ontstaat een

levendige discussie over de Pas
gespeelde tenniswedstrijd tussen

Monica Seles en SanchezVicario

opWimbledon.
Dan zak ik in een roes weg' Het eerste

wat ik hoor is de stem van een zuster:

"wat zegt ze nu?" Mijn kamergenoot
verstaat "Sanchez" en zegt "zeker een

Spaanse buurvrouw'l lk zie in een mist

een figuur in het wit. Raar, ze hadden

toch iets groens aan? lk geloof dat er

iets mis is en vraag hoe laat het is.

"Vijf uur, U bent terug op zaal. Alles is

achter de rug. U heeft het over ene

Sanchezi'
Goddank, denk ik, er is niets mis' Mijn

korte termijn geheugen is nog in tact'

lk ga gewoon door met het gesPrek

waar we gebleven waren vóór de oPe-

ratie. "U krijgt over een uurtje een

boterham met kaas'j zegt de zuster op

een toontje alsof ze een kleuter een

lolly belooft.
lk rammel van de honger en zou trek

hebben in een hele grote biefstuk met

gebakken nieuwe aardappeltjes en sla

Maar ik zeg zoeÍ "dank u wel zuster"

en sluit mijn ogen.
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Nog een hele saaie avond en een o, zo,

lange nacht.
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Nabestaandenwet
(ANW)
Op 1 iuli 1996 kr,vam de

Algemene Nabestaanden-
wet (ANW) in de plaats van
de Algemene Weduwen- en

Wezenwet (AWW). De ANW
valt voor een aantal groepen
nabestaanden nadelig uit.
Daarom past het kabinet de
ANW op een aantal punten
aan. Het ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegen-
heid is eind juli jl. begonnen
met de voorlichting via
radiospots en adverlenties
in dagbladen.

[eeÍti jdsdiscrimi natie
Er is wel degelijk sprake van
leeftijdsdiscriminatie in de
gezondheidszorg concl u-

deed het Landelijk Bureau
Leeft ijdsdiscriminatie. Het
LBL wil een proeve van wet-
geving opstellen.

Senioren en hun eigen
huis
Wie zich afvraagt: "Blijf ik in
mijn eigen huis wonen, of
niet?" heeft stap voor stap
antwoord op zijn vragen
nodig. En dan blijkt er meer
mogelijk te zijn dan men
denkt, als je het liefst in je

eigen huis blijft. De Unie
KBO heeft een goede bro-
chure samengesteld. Leden

I 8,-; niet-leden / 10,-.Te
verkrijgen bij: Unie KBO,'s-
Hertogenbosch, gi ro: 7 6233,
vermelden: "Senioren in

eigen huis'í

65-plussers meer
be I asti ng?
De werkgeversorganisatie
VNO-NCW kwam in juli met
het plan 65-plussers in de
toekomst aanzienlijk meer
belasting te laten betalen.
"Het huis is afbetaald, de
kinderen zijn de deur uit,
dus waarom zouden 65-
plussers netto meer over-
houden dan de werkenden
die deze kosten nog wel
makenï aldus de werkge-
ve rso rga n isatie.
Het wordt de hoogste tijd
dat ouderen naast werkne-
mers en werkgevers de der-
de sociale partner worden in
het overleg met de overheid.

lndicatiestelling
lndicatiestelling is het vast-
stellen van de individuele
zorg die iemand nodig
heeft, uitgaande van diens
beperkingen en mogelijkhe-
den. Ouderen hebben hier

veel mee te maken. Omdat
de indicatiestelling is ver-
nieuwd spannen de oude-
renbonden zich in om te
komen tot een toegankelijke
indicatiestelling.

lnkomen en pensioenen
ln hun brief aan de kabi-
netsformateur -inm iddels de
minister-president- stu u rden
de ouderenorganisaties een
weergave van aandachts-
punten.Ten aanzien van
"inkomen en pensioenen"
werd gesteld:
- Het structureel veilig stel-

len van de in 1998 getrof-
fen maatregelen van
koopkrachtrepa ratie.

- Vereiste rechtszekerheid
van het AOW-pensioen.

- Volledige medezeggen-
schap van gewezen deel-
nemers in pensioenfond-
sen en verzekerde regelin-
gen.

Ko.

OPSTEKERTJES

$ETU

praatpaal

Heeft u weleens stil gestaan bij

dat steeds terugkerende praat-

paaltje in de Buitenband? Ooit
een moment
gehad waarop u

dacht: ik ga eens

bellen; ik moet

B.U|TENP0ST
=IJI
o §P

055 - 541 43 82

071 - 331 59 04

010 - 426 59 20

de VG-ANWB luistert mijn persoonlijke verhaal kwijt?

Reparatie Koopkracht

ln de BUITENBAND van juni jl. hebben wij een overzicht
gegeven van de voornemens van de regering ter Íepara-
tie van de door de PEMBA-wet veroorzaakte daling van

de netto-inkomens van vooral AOW-ers. lndien u nog
twijÍelt, lees dan pagina 5 er nog eens op na.

De Ouderenorganisaties hebben bij het ministerie van
SZW bezwaar gemaakt tegen het niet in alle gevallen
toepassen van het juiste belastingtarief.
Het bliift van belang dat ouderen -gelet op hun persoon-
lijke situatie- zelf controleren of bii hen de juiste tarieven
zijn gehanteerd.
lndien u twijÍelt, kan via het invullen van eenT-biljet -in
april of mei 1999- de eventueel teveel betaalde belasting
worden teruggevraagd. Bij ouderen die jaarlijks een aan-
gifte lnkomstenbelasting doen vindt de controle automa-
tisch plaats.

Mevrouw Karseboom-
Groenevelt

Frans Karseboom berichtte
ons verenigingssecretariaat
dat zijn vrouw Henriëtte
Karseboom-Groenevelt voor
onbepaalde tijd is opgeno-
men in het psycho-geria-
trisch verpleeghuis

" Den Weeligenberg'j afde-
ling "Elsbroeki N ieuweweg
1, 2182 BP Hillegom.
Bij ons nadere contact met
Frans bleek dat hij het idee
om Henriëtte bijvoorbeeld
"fleurige kaarten" te sturen
bijzonder op prijs zou stellen

Red. BB

Personalia

Nieuwe Leden
Wij verwelkomen de nieuwe
leden:
D.J. van den Berg,
Smaragdlaan 69, Leiden.
J.J. Ekel, Lange Voort 32,
Oegstgeest.
W. Groet, Kruisweg 1072
Hoofddorp.
C.A. Hudig, Buizerderf 5Z
Voorschoten.
Mevr. M. Philippus,Van
Lanscroonstraat 6, Den Haag.

0verleden
B. van der Lem, computeraf-
deling Den Haag, 6 juni.
Mevr. D.J. van Raalte, infor-
matrice Enschede, 3 augus-
tus.
W de Ruiter, conciërge
Groningen.

Velen van ons zullen aan
deze collega's goede herin-
neringen bewaren.
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ooÍdpuztel
26 Familielid (5)

27 lVleisje (5)

28 Roofdier (5)

31 Bijwoord (3)

35 Kom (3)

36 Toom (7)

37 Plaats in Nederland (3)

38 Hemelgeesten (7)

39 Schoeisel (7)

40 Deel van het hoofd (3)

41 Bezoedelen (7)

42 Ogenblik (3)

47 Bijbelse figuur (4)

48 Speelgoed (3)

49 Opseld (4)

50 Ongeveer (4)

51 lvoor (3)

52 Kindergroet (4)

54 En meer anderen (afk.) (3)

56 Geladen deeltie (3)

45 50 2 56 8 21 34 4b

ffi
1 Stuk (4)

4 Wit (5)

B Natuur (4)

12 Jongensnaam (3)

13 Palestijnse organisatie
(afk.) (3)

14 Lidwoord (3)

16 lVleisjesnaam (3)

17 Verhouding (7)

18 Voornaamste loge (7)

19 Hoofddeksel (3)

20 Windrichting (afk.) (3)

21 lVlaaltijd (3)

23 Waterkering (3)

25 lnsect (7)

27 Voedingsdeskundige (7)

29 Germaanse godheid (4)

30 PIaats in België (5)

32 Duisternis (4)

33 Ontkenning (3t

34 Getijde (4)

38 Gasten (5)

40 Rivier in Duitsland {4)

43 Visje (7)

44 Deel van het iaar (7)

45 Visopslagplaats (3)

46 Opstootje (3)

48 lVleisjesnaam (3)

50 Loflied (3)

53 Hulpstuk voor
ligpatiënten (7)

55 Ziekte (7)

57 Electromagnetische
eenheden (afk.) (3)

58 Gesteente (3)

59 Omslag (3)

60 Explosievenopruimings-
dienst (afk.) (3)

61 Frans componist (4)

62 Edel (5)

CopyrightTOPP Software
1991.

63 lVleisjesnaam (4)

ffi
1 Eiland in lndonesië (4)

2 Gebouw in Amsterdam (3)

3 Haremdame (7)

4 Delen van een plant (7)

5 Brandbaar koord (4)

6 Ontkenning (4)

7 Voornaamste regel (7)

9 Plaats in Noord Afrika (7)

10 Reeks (3)

11 Gegevens (4)

13 Politieke parlii (afk.) (3)

15 Nieuw (3)

21 Stel (3)

22 Sportattribuut (3)

23 Soort opleiding (afk.) (3)

24 Europeaan (3)

25 IVlejuffrouwen (afk.) (5)

Oplossingen voor
1 november a.s. naaÍ
mevrouw G.N. Borsie,
Norenburg 237,

2591 AM Den Haag.

@
Oplossing kruiswoordPuzzel
juni '98

Horizontaal
l.Obelisk; 6.Abactis; 11.Adel;

12.Mede; l3.Familiaal;
15.Ran; 18.Eik; 19.Bef ;21.lra;
22.Rea; 23.Rei; 24. N is;

25.Éga; 26.Ede; 27.Aa ndoen;
3l.Lakleer; 35.Oele; 36.Mook;
3T.Geremde; 40.October;

43.Air; 44.Don; 46.Ale; 47.Are;

48.Eed; 49.Aan; 50.Ren;

51.Lsi; 52.Rnd; 53.Aalmoeder;
59.Aria; 60.Para; 6l.Kaaiman;
62.Edammer.

Verticaal
l.Ocarina; 2.Laf; 3.lda; 4.Sem;

5.Klieren; 6.Amikaal; TBea;

8.Ada; 9.Cel; l0.Saffier;
14.Lieg; 16.Aria; lTNasnorren;
lg.Breekbaar; 20.Eede; 28.Dee;

29.OIm; 30.Eed; 32.Amc;

33, Kot; 34. Loo; 3T.Gaarbak;

38,Eire; 39,Edelman;
40.Ondiepe; 41.Elan;

42,Bendier; 45.Oeso; 53.Aai;

55.Lia; 56.Dad ; 57.Era; 58.Ram.

Er waren 21 goede oPlossin-
gen. Bij loting werd winnaar
mevr. H.G. v.d. Burg-lVeijer,

Den Haag,

Proficiat; de cadeaubon komt

naar u toe.
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