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nd je in de kleine wereld waar je elkaar ontmoet!

André en Bets
v.d. Boogaard
31 .8.49.-31 .8.99

Het was geen zoutwaterliefde
maar het begon wel op het
water. ln de zomer van 1946 was
André zeilinstructeur verbonden
aan een zeilschool aan de Loos-
drechtse plassen. Een leuk blond
meisje was de "kampmoeder".
Na 50 jaar is zij nog steeds zijn
loods en eerste stuurman. Voor
de kaartverkenningen, verricht in
zijn werkzame leven voor de
ANWB, zwierven zij met de boot
door heel Nederland. Mede-
werkers van de afdeling
Watersport gingen graag mee
voor allerlei doelen. Weer was
Bets "kampmoeder". Maar zij
hield ook het roer als André de
wal op moest om foto's te
maken voor de Waterkampioen.
Zijvaarl het schip, loodst het
door de sluizen, legt aan en laat
hem af en toe een "uiltje" knap-
pen, een genot bij het stijgen
van de jaren. André was ook
veel het land in voor de ANWB
als hij zeilscholen moest inspec-
teren of zeilexamens moest
afnemen. Bestuursvergaderingen
van Watersport-verenigingen en
commissies vroegen veel tijd.
Hij deed het met plezier.
Dat is nu voorbij. Het motto is:

"doen wat je leuk vindt". Samen
ontdekten ze destijds ook dat
regen het verblijf op het water
niet zo prettig maakt, daarom
gingen ze met een tentje op hun
kleine motorfietsje naar Zuid-
Limburg en de Ardennen. Het
was een openbaring voor Bets
en sindsdien hoort een "droge"
vacantie tot de huwelijkse voor-
waarden. De tent is ingeruild
voor een hotel; de auto, en de
Iaatste tijd de autobus, zijn nu
het vervoermiddel. Maar varen
is nog altijd "je van het". Zelfs
voor het eerst van zijn leven in
een rondvaartboot door de
grachten van Amsterdam.
Blijven genieten samen; nog
veel goede jaren.

Henk en Riet v.d. Ridder
6.8.59,-6.8.99.

Henk "lag in dienst"; zo heette
dat vroeger. Hij woonde in
Ermelo maar was gelegerd in
Utrecht. Het was een zonnige
dag en de verjaardag van de
Koningin werd gevierd. ln die
tijd was Koninginnedag een
dag van kermis en dansen. Daar
ontmoette hij zijn Riet. Vóór de
dag van hun leven,6 augustus
1959, werd er heel wat heen en
weer gefietst door Henk van
Ermelo naar Utrecht. ln 1963

kwam Henk als Wegenwacht in
dienst van de ANWB. Na ver-
loop van tijd werd hij Verkeers-
wacht en dat is hij gebleven tot
zijn pensioen. Henk is altijd
bezig; het kost moeite om hem
te bereiken. Hun enige dochter
is daar erg blij mee want hij
doet graag k usjes voor haar,

Met hun dochter, schoonzoon
en de twee k einklnderen heb-
ben ze de dag dat zij e kaar 4A

jaar geleden het ja-woord
gaven tot een volmaakte Íeest-
dag gemaakt.
Nog veel gezonde en gelukkige
jaren samen.

Henk en Guus Haartsen
28,8.59.-28.8.99.

Henk, geboren in Nieuwe
Pekela, studeerde in Apeldoorn
aan de Auto Technische
School. ln dat bosrijke "dorp"
ontmoette hij bij vrienden
Guus. Zij werkte toen als admi-
nistratieve kracht, maar haar
hobby was handwerken en cre-
atief bezig zijn, hetgeen tot
gevolg had dat ze handwerkles
gaf in een basisschool. Ze had
ook al haar rijbewijs, dat was
dus mooi meegenomen.
ln 1957 kon Henk zijn studie
met goed gevolg afsluiten. Nu
moest het geleerde in praktijk
worden gebracht. Dat begon in
Arnhem en werd vervolgd in
Alkmaar. Het vrijgezel-zijn en
het op kamers wonen beviel
Henk slecht. Op 19 mei '59 trad
Henk in dienst bij de ANWB. Hij
startte bij de Technische
Afdeling op het Nassauplein,
één van de twintig vestigings-
plaatsen van de Bond in Den
Haag. Daar begon hij als tech-
nisch adviseur. Vervolgens ging
hij naar de Technodienst en
daarna kwam zijn veelzijdige

ervaring tot zijn te'cht bij de
Expertisedienst. Twee en dertig
jaar heeft hij de belangen van
de ANWB en haar leden met
plezier behartigd.
In 1959 was het vinden van een
baan niet zo'n probleem; een
ramp was het zoeken naar huis-
vesting. Ze trouwden op 28
augustus '59 en na een week-
end-huwelijk werd toch inwo-
ning in Den Haag gevonden.
Guus heeft zich toen ingespan-
nen om een eigen woning te
vinden en dat lukte. Ze betrok-
ken een flat in Mariahoeve.
Daar werden ze verblijd met
twee schatten van kinderen; a

girl for her and a boy for him.
Goed verdeeldl lnmiddels heb-
ben ze vier kleinkinderen.
Henk en Guus wonen nu in
Voorschoten en de familie
woont in de buurt; wat wil een
gepensioneerde nog meer?
ïoch wel.... er is een volkstuin,
dus onbespoten groenten en
fruit. "Gepensioneerd zijn heeft
ook z'n charme", vinden Henk
en Guus.
Nog veel fijne jaren met zijn
allen,

Fra n kje

Pe rs o na lia
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Bedankt

Het bestuur van de VG-ANWB

wil ik hartelijk dank zeggen voor
de bloemen bij het overlijden van

mijn man. Roel Slegtenhorst.

lk heb dat erg op prijs gesteld.

Son

Mw. J. Slegtenhorst-Winkelman

w
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Nieuwe leden
Wij verwelkomen de nieuwe

leden:

Mevr,,Aleid,Brederoo,. De Brink

/31;,155;3',y|;y11,Den lHaag,;,,, I,,
E.J.J. Giezen, Malvert 21-16,

R. Slegtenhorst, chef biblio-
theek en archief, Son, 30 mei.

PM. Groen, afd.

Belangenbehartiging, Den

Haag, 24 juni.

l\4evr. Louise A. Kolkert, chef

Den Haag,
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Het begin van een buiten-
lands Steunpunt van de
Alarmcentrale lag in
Champex - een klein plaats-
je (in de winter 60 inwo-
ners) in de bergen in Valais
(Frans Zwitserland) - waar ik
een chalet bezat en op een
dag benaderd werd door de
fameuze en onvergetelijke
Hoofddirecteur Blankert. Ik

kan er prat op gaan als
toendertijd de enige die in
ANWB-dienst trad zonder
ook maar welke test te heb-
ben gedàan - de HD vroeg
me immers. Later zou de
heer Blankert me vaak
schertsend toevoegen dat ie
er wel spijt van had me
geen enkele test te hebben
laten ondergaan.

ln 1970 werd het steunpunt
overgeplaatst naar een voor
leden wat beter bereikbaar
punt - en wel naar
IVlendrisio in Tessin - aan de

hoofdroute Noord-Zuid vlak
aan de Autobaan en vlak bij
Italié. lk bouwde daar weer
vlak bij een heel klein
plaatsje (deze keer 180

inwoners) op 600 meter

even als HAMERS

Zwitserland"n
Ooit was het gezegde: "Leven als God in Frankrijk",
maar einde 1965 - toen ik bij de ANWB kwam als eerste
vertegenwoordiger in het buitenland - heette het, en
zeker bij de toenmalige ANWB-AIarmcentrale... "leven
als Hamers in Zwitserland"...i

I

Waarom vertel ik U dit
alles??? Wel - en hier komt
de nigger out of the wood-
pile - met al deze beesten
was het nooit gemakkelijk
de deur achter je dicht te
trekken en op vacantie te
gaan. Gelukkig hadden we
vele jaren een Duits-
Zwitsers echtpaar dat heel
graag naar Tessin kwam
(het heerlijke klimaat alleen
al) en voor ons vee zorgde.
Helaas kwam daar door
ziekte nu een eind aan en

daarom deze oproep aan
gepensioneerde
ma n/vrouw/echtpaar om af
en toe bij ons te komen
wonen en voor onze dieren
te zorgen. Het dierenbe-
stand is inmiddels ook ver-

minderd - er is slechts 1

paard (Patrick) over en die
is gepensioneerd vanwege
de voor een paard zeer
respectabele leeftijd van 28
jaar. Loopt de hele dag in
de weide - kan zijn stal in
als hij dat wil en hoeft
alleen maar gevoerd te wor-
den. Omdat Patrick zich wat
alleen voelde nam ik er als
gezelschap 2 tibettaanse
geitjes bij. Daar is niets aan
te doen, lopen ook vrij rond.
Verder hebben we Olivier -

een Zwitserse Sen nehond
van 2jaar - groot en heel
lief en Randa. een vondelin-
getje (klein) van 9 jaar.

Ons huis ligt - als gezegd -

op 600 meter hoogte net
buiten een klein dorp wat in
zijn geheel onder natuur- en

monumentenschutz valt -

op ca t ha eigen grond, dus
van buren heeft U geen last.
Het heerlijke van Tess:r- is

dat het klimaat er zo heerlijk
is, ook in de winter en spe-
ciaal dit stukje heeft een

miniklimaatje. We Iunchen
vrijwel de hele winter op

ons zuid-gerichte beschutte
terras. Diverse malen had-
den we met Kerstmis fami-
lie uit Nederland over en

die zaten dan zo eind
december te zonnebakken
op het terras. lk kan U het
mooie weer echter niet
schriftelijk garanderen... We
hebben een goed gasten-
verblijf met eigen badkamer
en WC.

Heeft U af en toe eens zin in
een paradijs te leven? Heeft
U er geen bezwaar tegen
lief tegen onze dieren te
zijn?
Dan nodig ik U uit me te
sch rijven:

J.A.E. Hamers
Casa Ai Prée

6866 MERIDE

Zwitserla nd

en me dit te laten weten.
Het gaat af en toe om 10

dagen/2weken/ofiets
meer.

Bedankt vast voor Uw -
naar ik hoop - talrijke brie-
ven.

J.A.E. Hamers

J
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hoogte mijn eigen droom-
huis - deze keer dus zuid
van de Alpen tegen ltalië
aan - met een heerlijk zuide-
lijk klimaat. We hadden
paarden (3), honden (2/3),

een zeilboot op het nabijge-
legen Meer van Lugano en
ook hier was en is van toe-
passing "leven als Hamers
in Zwitserland".
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en schot in de roos

"Toen ik in 1961 bij de wegenwacht wou moest je in het bezit zijn van een
rijbewijs, een horloge en een pen..." vertelde Koos van der Pijl in bus-2.
"Een pen, hadden ze die dan niet?", werd uit zes rijen stoelen geroepen.
"Als je geen pen had, kon je je sollicitatie wel helemaal vergeten", kapte
Koos de discussie af.
Wij waren nog maar net boven Gouda, op weg naar Groningen waar niets
boven gaat.

ln de Vesting Bourtange rust het oude kanon even uit,

Net als iedereen,

11.000 jaren
"Hier zijn 1 1.000 jaren bijeen", mompel-
de Harry de Vré achter in de bus, came-
ra bij de hand.
"Hoezó"?.
"Nou, 157 deelnemers en stel het
gemiddelde op 70 jaar. Toch een mooi
resultaat bij een vereniging die 20 jaar
bestaat."
Er moeten onnoemelijk veel verhalen
de ronde hebben gedaan in de vier
bussen op weg naar Zuidbroek waar
men uit alle windstreken bijeen zou
komen. Het zou ons derde lustrum-fes-
tijn worden, na Limburg en Zeeland. ln
Groningen werd twee jaar geleden
geopperd dat'Het Hoge Noorden'wel
een goed lustrum-idee zou zijn. Ons
bestuur reageerde enthousiast. En,

zoals het bij Groningers gebruikelijk is,

stelden zij vast: dàn regelen wij dat
voor jullie en de VG-ANWB-leden. De

commissie werd gevormd door
mevrouw H.J. Huisman, die het voor-
stel had ingebracht, en de heren lVl.

van den Akker en G. Nijboer die de
complexe en veel creativiteit en tijd
vergende organisatie op zich namen.
Wie er bij was, op 1 en 2 september,
moet zich voortdurend hebben ver-
baasd over de vier bussen die via een
uitgekiend logistiek patroon iedereen
brachten waar hij en zij wilden zijn. ln
de stad Groningen waar je kon varen
met de rondvaartboot, winkelen of
wandelen langs de hofjes. Waar in de
zwaaikom van het Groninger
Verbindi ngskanaal het revolutionaire
ontwerp van het Groninger Museum
inmiddels de geuzennaam "dessert-
architectuur" verwier-f.
Na het diner in de Hortus te Haren was
in de Chinese tuin de zon ter kimme
gegaan.

Het Groninger museug't. Frans Haks,
museu m-/bouwdi recteur, hield een log-
boek 1986-1995 bij, getiteld "Een calcu-
lerende terrier".

'i..{,,1]
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Boottocht door Groningen, "volle bak",

"Het zinkende zonlicht boven de olm
en de moerbei bescheen ons in ons
reizigersgewaad. Al waar wij gingen
verschilden berg en stroom. Plots
waren wij in een ander werelddeel" -

vrij naar Du Fu (712-7701.

Aan het einde van "Hutong", een
straatje in Peking, knikte de toekan ons
"welterusten".

Groninger land
Vroeg op.
Ruimschoots door het Groninger land
Een prachtige toeristische route, eerst
naar [Vlenkemaborg voor het Huis en

de Tuinen en vervolgens naar de
Vesting Bourtange.

Nantens, en met ons, huldigde voorzit-
ter Juuke Dorpema de leden van de
I ustrumcommissie in G ron ingen, v. l. n. r.

de heer G. Nijboer, mevrouw H.J.
Huisntan en de heer [\4. van den Akker.

Daar werd een schot gelost door een
gelukkig nutteloos kanon. Een giganti-
sche knal en enkele proppen stro in de
vestinggracht. Het liep goed af. Een

schot in de roos van twee mooie lus-
trumdagen.
Het initiatief van de Groninger-lustrum-
commissie verdient méér aandacht
dan nu, bij uitzondering né de sluiting-
stijd van deze september-BUITEN-
BAND, mogelijk is.

Wordt vervolgd in het decembernum-
mer ter inspiratie voor uw individueel
bezoek aan deze Top-provincie in ons
la nd.

Jan Korstjens
Foto's Harry de Vré.

E
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Onze eigen "chinees", Fred Reinerie.
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onze vereni-
idee: het

altijd erg
bij het werk van

Albert vertelde er altijd over,
baarheíd stond bij hem
samenzijn met de collega's
enorm belangrijk. De
nu de motor voor onze
bent lid van een 'club, je'



WanneeÍ is uw "droomheeld" het

Loch Lomond, Schotland, HarrY de Vré

Het begint bij die winkel met de stan-

daard vol prentbriefkaarten. De mooiste

kaarten van de omgeving die u al kent,

het eigen dorp, het romantische door-
kijkje in uw stad, de dijk waar u weg-
droomt bij de betoverende zonsonder-
gang. Of bij de kaartenstandaard op de

eerste dag van uw vakantie in binnen-
en buitenland.
En u denkt: "dit droombeeld moet ik

met eigen ogen zien". Met de Prent-
briefkaart en uw camera in de hand
gaat u op weg naar de Plaats die de

kaart toont. U denkt er over na hoe u
"uw onderwerp" het mooiste op "UW"

foto krijgt. U let op het licht, de lucht,

en u vult uw persoonlijke interpretatie
in.

Zoals Harry de Vré tijdens zijn recente

vakantie in Schotland deed. Daar kocht

hij een kaart van Loch Lomond, de

eenzame boom bij MilarrochY BaY,

gefotografeerd door Chris Calvey. Hij

kwam onder de indruk van de onder-
gaande zon achter de donkere wolken.
Harry ging met die kaart naar het Loch,

géén ondergaande zon, maar wel een

passende sfeer voor dit jaargetijde, en

een eenzame boom. Zíjn droombeeld
van het Loch. Voor hem het mooiste
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arrl$\'

*"§r"

r.i 
=-=--=

wedstrijd

EI
é,

EEI
é,
u-l
l-

EEI

Foto -



beeld, op dat moment.
Bij onze fotowedstrijd is dus de relatie:
"de prentbriefkaart die u kièst, en de
foto die u vervolgens van de realiteit
maakt".

VanaÍ NU - tot 3 april 2000

Onze fotowedstrijd kan NU beginnen.
Er zijn een paar "Regels":

- de foto's mogen in zwart-wit en in
kleur. (Reproductie in de BUITEN-
BAND van juni-2000 wordt uiteraard
zwart-wit.)
Formaat minimaal 10 x 15 cm, groter
kan dus ook. Bewaar het negatief zelf,

Foto's en negatieven blijven uw
eigendom.

lnzend i ng

- Stuur uw foto EN bijbehorende
prentbriefkaart naar het redactiese-
cretariaat van de BUITENBAND, p/a
Mevrouw F.J. Noordervliet-van
West. Paul Gabriëlstraat 17, 2596 VA
Den Haag. Sluit daar bij in een aan
uzelf geadresseerde, gefrankeerde,
enveloppe zodat wij na de wedstrijd
uw foto kunnen terugzenden.

- Een onaÍhankelijke jury zal de inzen-
dingen beoordelen.

- De eerste prijs wordt / 150,-. De
tweede prijs f 75,-. De derde prijs

f 35,-.De troostprijs wordt een foto-
vergroting van 30 x 45 cm.

- Wij hebben het voornemen de win-
nende foto's, samen met een selec-
tie uit de andere inzendingen, te
presenteren op de Nieuwjaars-
receptie in het jaar 2001 !

- Voor nadere vragen kunt u altijd naar
onze redactie bellen.

,,7
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Letterlijk, want figuurlijk ben ik dat al iaren geleden'
Het is een heerlijke herfstdag, wanneer ik, al winke-
lend, over de Karel Doormanstraat flaneer, mezelf in
een grote ruit bekiik en constateer dat ik nog goed uit
de voeten kan.

Totdat de grond onder diezelfde voeten weggliidt

r

Er is nog nooit iemand ele-
gant gevallen en ik lig als

een hoop zandkleurig tweed
op het trottoir. Opgerezen
klop ik het stof van me af en

zie het struikelblok, een

e ANWB gevallen

Canada. En er ging van alles
mis. Met een groep in New
York, waar een congres was
en ons hotel overboekt. Tot

de kleine uurtjes bezig om
iedereen onderdak te krij-
gen en tot de conclusie
komen dat je zelf in de loun-
ge moest overnachten. Of in
I\4iami. waar ondanks mijn
waarschuwing, een oudere
dame toch kans zag zich

van haar handtas te laten
beroven. Alle papieren weg
en ambassadepersoneel dat
vond dat ik maar "even"
met het slachtoffer naar
Washington moest komenl
Alles in de steek laten en

een vliegtuig nemen, hoe

verzonnen ze het!

Op 30 april 1980, de kroning
van Beatrix, met een groep
Hagenaars in San Diego zit-
ten en aan de stomverbaas-
de Amerikanen proberen uit
te leggen wat de overeen-
komst was tussen ons
Koningshuis en oranje
ballonnen, sinaasappelsap
en "screwdrivers" (cocktail

red)

Nee, dan de reis naar

Canada. Daar sta je dan op
het vliegveld in Calgary met
in je kielzog een club dood-
vermoeide reizigers. Het is
mijn eerste reis naar dit
land en ik ben wat onwen-
nig op zoek naar mijn
Nederlands sprekende gids.

Die is er niet, wel
een grote bus met
een Canadese
chauffeur die niets
af weet van een
gids maar ons
gelukkig wel naar
het hotel brengt.
Dan bel je, na vele
telefoontjes zonder
resultaat, de vol-
gende morgen ver-
twijfeld je kantoor
in Den Haag.
Antwoord?
"lmproviseer maar
wat, dat is jou wel
toevertrouwd." Big

deal! Maar dankzij
de parel van een

chauffeur komen
we er beiden uit.
Elke avond, als
iedereen de kamer
heeft opgezocht,
gaan we de route
voor de volgende
dag doornemen.
We nummeren de
bezienswaardighe-
den, zodat hij alleen

scheefgezakte tegel.
Natuurlijk is het de schuld
van die tegel en niet van
mijn, als altijd, te hoge hak-
ken. Maar ik kèn die tegel.
Ben daar al menigmaal over

gevallen, want ik sta
voor de 'bonbonniè-
re", mijn oude kan-
toor.

Pioniers waren we.
Veel stond nog in de
ki nderschoenen.
Buiten Europa-reizen
bij voorbeeld. lk
mocht ze begeleiden
Naar Amerika en

'-q
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lemand heeft mij
eens gevraagd: "wat
heb jij gedaan bij de
ANWB?", en ik heb
geantwoord: "van
alles". Een onbevre-
digend antwoord, ik
weet het, maar de
waarheid. Eén func-
tie heb ik geweigerd.
Kantoorhoofd in de
provincie. lk ben te
verknocht aan
Rotterdam.

§ii i:-'I
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maar hoeft te fluisteren
"number one" of "num-ber
two" en ik draai het bijbeho-
rende verhaalïje aÍ. Zo rij-
den we door de Rocky
lVlountains met de prachtige
gletschers, door Banff
National Park waar ik twee
baby "black"beertjes zie
spelen en met mijn filmca-
mera in de aanslag de bus
uit wil stormen. De

chauffeur vergrendelt

meteen de uitgang. De

moeder is natuurlijk in de
buurt en zou me levend
gevild hebben.
Dan staan we voor Lake
Louise. Het immense blauw-
groene meer, omgeven
door hoge bergen en de
grote Victoria gletscher. lk
loop iets van de groep weg,
sta alleen in de hoorbare
stilte van deze overweldi-
gende natuur en denk "hier

kom ik terug als toeriste, dit
moment wil ik delen met
iemand die me lief is".
ln Jasper logeren we. Ik stel
me voor hoe het hier in de
winter zal zijn. Een prachtig
ski-gebied en mijn hart gaat
open. De lucht is hier zo
puur en we vinden het alle-
maal spijtig wanneer we de
volgende dag koers zetten
naar Prince George. Eén
dag is veel te kort. Waneer
de bus Jasper uitrijdt wor-
den we geëscorteerd door
enkele stoere knapen van de
Royal Canadian Mounted
Police.
Het traject Prince George-
Prince Rupert gaat aan
velen voorbij. ledereen is
moe, zwijgt en zit stil onder
de broeierige middag.
Prince Rupert stinkt naar
vis. Heilbot. Ik ril nog bij de
gedachte aan de gele trani-
ge moot bij het diner.
Dan schepen we in voor
Vancouver lsland. De boot-
tocht is een rustpunt in het
toch wel overladen pro-
gramma. Het einde van de
reis nadert. Via de Brits aan-
doende, prachtige stad
Victoria naar Vancouver. AIs
ik dan, voor het laatst, con-
troleer of iederéén er is, bij

binnenkomst in

het vliegtuig
wordt toege-
zongen met:
"De ANWB gaat
nooit verloren"
en overstelpt
word met
cadeautjes, ben
ik wel trots op
die vier letters
op mijn uni-
form.

lk schrik op uit
mijn gepeins.
De ober wil
afrekenen. Ik

sta voorzichtig
op, maar hoor
mijn

"Spartaanse" moeder zeg-
gen: "die enkel mankeert
niets, loop maar door de
pijn heen, dan wordt hij niet
dik'.

Dan verwijder ik me in
tegenovergestelde richti ng
vanwaar ik gekomen ben.
want ik ben nog erger dan
die ezel en zie kans weer
over die steen te vallen, zoals
ik er, zolang ik in Rotterdam
kan lopen, nog menigmaal
over zal struikelen.

PUCK

.! l.
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Roel is dood. Roel Slegtenhorst, m'n
fietsmaatje in betere dagen. Nee, 't
heeft nergens ingestaan. Niet in een

Dingen van de Dag, evenmin in lnzicht'
Vergeten, niet geweten, uit het oog
verloren. Zo zal heÍ wel gegaan zijn.
Kan gebeuren. Zeg ik niets van. De dag

dat wij toch nog met drie oud-
ANWBers in het crematorium te Uden
voor de laatste keer "dag Roel" zeiden,
viel in de periode dat de hele bond
druk, druk, druk was met een ander
afscheid. Gewichtiger, veel belangrijker
en van nationale importantie. Al geloof
ik dat juist Paul Nouwen het graag
geweten zou hebben. Hij geeft om
mensen en heeft een extra plekje in
het hart voor kerels op een racefiets.
Zeker als zo'n racende Boel ook nog
eens een stuwende kracht geweest is
in de ANWB-fietsclub. Maar we zeuren
niet verder. Zou Roel ook niet willen. lk

zie hem weer voor me uit de

Grebbeberg opstampen. Hij drie grijze
jaren ouder, maar geheid één, twee
tandjes zwaarder. Als ik met zuchten

ll 1r

en steunen bovenkom, staat hij al een

minuut op de top. "Doorgaan", roept
hij als welkom, "we moeten verder".

We hebben ingeschreven om te fiet-
sen, dan wordt er ook gefietst. Als
anderen de weg afzwaaien naar een

koffietent, kachelen wij door. "Er is kof-
fie na zestig kilometer bij het contrÖle-
punt", zegt-ie. "Je hebt toch water bij
je." Gewoon lekker leidingwater, niet
van die moderne energiedranken als
Extran of lsostar. Om maar niet te
komen met zogenaamde powerbars
tegen de verzuring van je kuiten. Die

stonden voor Roel al gelijk aan

dopage. Alsof je een greep in de Pof
belge deed van Willy Voet, de betrapte
soigneur van de Tour van '98. De enige
concessie aan onze energieversterking
school in een krentenbol, een

Evergreen, een op de warme rug
gerijpte banaan en als vergunde licht-
zinnigheid - na de eerste 25 kilometer -

een Werthers Echte.

De Utrechtse Heuvelrug was onze

Grande Boucle, met een voorkeur voor
de Tour de Force vanuit Barneveld. Een

Bij het afscheid in het crematorium
schiet het door me heen: jammer dat
we toen de kortste weg hebben geno-

men. We hadden nog zeventien kilo-
meter langer van elkaars gezelschap

kunnen genieten. I

II I

Aartie en GeÍrit De Weerd

Het korps-Regiocontactpersonen is nu

op volle sterkte. Het bestuur van onze

vereniging heeft zich daarvoor ener-
giek en creatief ingezet. Op 6 oktober
zullen alle regiocontactpersonen en het

bestuur opnieuw bijeenkomen om hun
praktische ervaringen - tot op dat
moment - verder uit te wisselen.

Aartje en Gerrit De Weerd behoren nu

ook tot onze contactpersonen. Gerrit
begon zijn wegenwacht-carrière in

1955 op de B.S.A. met zijspan in het
toenmalige rayon Planken Wambuis.
Hij schat dat hij rond 1 miljoen kilome-
ter met zijn verschillende wegenwacht-
motoren en -auto's heeft afgelegd.
Geen wonder dat hij ook werd gere-

specteerd als mentor. ln 1992 stapte hij
na 37 dienstjaren "vervroegd" af; nu is
hij gepensioneerd. "Al die tijd", zegt
Gerrit, "is mijn vrouw Aartje mijn steun
en toeverlaat geweest". Samen genie-

ten zij van hun kleinkinderen, fietsen,
kamperen en de wintersport. Voor
Gerrit is er altijd vakkundig kluswerk
voorhanden. En natuurlijk rijdt hij nog
steeds motor-met-zijspa n.

Hun adres is:

Aartje en Gerrit De Weerd,
Bremlaan 38

6713 EB Ede (Gld.),

tel.0318-614805

BUlTtllBAl,lD 3/199S
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klassieker op de eerste zaterdag van
mei, waarin tweemaal van verschillen-
de kanten de Amerongse Berg

besprongen moest worden. Roel voor-
op als een ontketende Pantani.
Ook de keer dat de hagel op ons neer
kletterde, de ijsregen onze dijen blauw
kleurde en onze tenen uit de schoenen
vielen. We zagen niet meer waar we
reden. We waren de route kwijt. 'lk
heb al een half uur geen pijl meer
gezien", stak Roel me een hart onder
de riem. "Waar zitten we ergens." "Niet
ver van De Klomp, denk ik." En met
een blik op de fietscomputer, stuur ik

een schietgebedje naar de zware, grij-
ze lucht: "oh, laat het geen dertig maar
dertien kilometer zijn". Driehonderd
meter verder bij een kruising staat een

ANWB-fietswijzer: Barneveld 13 km."
"Je bede is verhoord." Roel lacht zoals

hij die dag nog niet gelachen heeft.

D
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Belastingen in de 21e eeuw

VooÍ 0uderen kunnen de gevolgen nadelig zijn

Waarom nieuw helasting-
stelsel?

Het huidige belastingstelsel is

volgens Zalm en Vermeend
onvoldoende toegesneden op
een aantal uitdagingen voor
de21e eeuw. Daarbij gaat het
om een gunstige ontwikke-
ling van de werkgelegenheid,
stabiele belastingopbreng-
sten en verbetering van het
milieu. Alleen door aanpas-
sing van het belastingstelsel,
kan het belastingstelsel in de
toekomst een bijdrage leve-
ren aan de ontwikkeling van
de werkgelegenheid, het
milieu, de economie en de
welvaaft in Nederland.

Daarnaast is ook belangrijk
dat de landen van de
Europese Unie hebben afge-
sproken de systemen voor
bijvoorbeeld de heffing van
de BTW en accijnzen zoveel
mogelijk op elkaar af te stem-
men. Ook ten aanzien van
milieubelastingen is het
belangrijk dat Nederland niet
al te ver uit de pas loopt met
de andere landen van de
Europese Unie.

Belangri jkste voorstel len

1. Minder belasting op
arbeid, meer belasting op
consumptie en milieubelas-
tende activiteiten.
Een belangrijk onderdeel van

de plannen betreft de verla-
ging van de belastingtarie-
ven. Met name het 5}Yo-Íariet
en het 60%-tarief gaan aan-
zienlijk omlaag. De nieuwe
tarieven komen rond de 42Yo

en527o te liggen. Ook het
tarief van de eerste en twee-
de schijf (sinds 1 januari
1999 is de eerste schijf in
twee delen opgesplitst) gaat
omlaag. Tegenover de verla-
ging van de belastingtarie-
ven staat een verhoging van
de milieuheffingen en van
het BTW-tarief.
2. Heffingskorting in plaats
van belasti ngvrije som.
ln de belastingvoorstellen
verdwijnt de huidige belas-
tingvrije som. ln plaats daar-
van komt er een heffingskor-
ting. Deze heffingskofting
betekent dat iedereen straks
een directe koning op het te
betalen belastingbedrag van

/ 3.000,- krijgt. De korting is
voor alle inkomens gelijk. ln

tegenstelling tot de huidige
systematiek van belasting-
vrije sommen, is het voor-
deel dus niet meer afhanke-
lijk van de belastingschijf
waarin iemand valt.
3. Beperking van het aantal
aftrekposten.
De mogelijkheid van aftrek
van consumptieve rente
wordt verder beperl« en mis-
schien helemaal afgeschaft.
De hypotheekrente voor een
tweede huis is niet meer
aftrekbaar.
4. lnvoering van een
arbeidstoeslag.
Om werken aantrekkelijker te
maken dan niet-werken,
komt er een arbeidstoeslag
van / 1.500,- voor alle wer-
kenden.
5. lnvoering van de vermo-
g e n s re n d e m e nts h effi n g
Nu wordt vermogen via de
inkomstenbelasting en ver-
mogensbelasting belast. ln

de volgende eeuw is dat niet
langer het geval en wordt het
vermogen via de zogenoem-
de vermogensrendements-
heffing belast. Bij deze
heffing wordt ervan uitge-
gaan dat spaartegoeden,
aandelen en andere beleg-
gingen jaarlijks een vast ren-
dement van 4To opleveren
(ongeacht of dit rendement
ook echt behaald is). Over dit
rendement moet 30% vermo-
gensrendementsheffi ng
betaald worden.

Conclusies Werkgroep
De Werkgroep "Belastingen
in de 21e eeuw" komt tot de
volgende, belangrijkste con-
cl u si es.

o De werkgroep heeft twijfels
ten aanzien van de vraag
of de verlaging van het
belastingtarief voor 65-
plussers voldoende com-
pensatie biedt voor de stij-
ging van de milieuheffin-
gen en de BTW

o De werkgroep is van
mening dat de ouderenaf-
trek behouden moet wor-
den.

o Een aantal voorstellen
heeft nadelige gevolgen
voor ouderen die via hun
eigen huis of eigen zaak
een spaarpotje voor de
oudedag hebben

gecreëerd. Deze oudedags-
voorziening mag niet in
gevaar komen.

o Het argument dat werken
aantrekkel ijker moet wor-
den dan niet-werken, kan

voor 65-plussers niet meer
gelden. 65-Plussers vor-
men immers de post-actie-
ve generatie. Daarom is

het niet acceptabel dat er
tegenover de arbeidstoe-
slag voor werkenden geen

compensatie voor 65-plus-
sers staat.

o De verlaging van de belas-
tingtarieven in de eerste en
tweede schijf is voor 65-
plussers minder gunstig
dan voor 65-minners.

Bapport Werkgroep
De bevindingen van de werk-
groep zijn vastgelegd in een
rapport. Het rapport is te
bestellen bijde Unie KBO in
's-Hertogenbosch, door over-
making van f 5,- voor KBO-

Ieden of / 7,50 voor niet-
Ieden (inclusief verzendkos-
ten) op giro 76233, onder
vermelding van de code A14.
lndien u betaalt via girotel,
verzamelgiro of bankgiro,
wordt u verzocht duidelijk
uw naam en adresgegevens
in het vakje "mededelingen"
van het menu "Over-
schrijven" te vermelden. I
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Minister Zalm en
staatssecretari s

Vermeend van
Financién hebben eind
1997 hun plannen voor
het
de volgende

naiaar van
de Unie
groep
de 21e
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Oplossin

ffi
1. Rijdieren. (7)

6. Plaats in Duitsland. (7)

11. Lied. (4)

12. Geestelijk leider. (4)

13. Onderdelen van een

schip. (9)

15. Tuin. (3)

18. Samengedrukt. (7)

19. Vrouwelijke titel (afk.).
(3)

21. Deel van de voet. (4)

23. Hij kan niet lopen. (5)

24. Visbak. (4)

25. Plaats in Nederland. (5)

27. Smaakmaker. (5)

28. Vrouwelijk dier. (7)

30. Schaaldieren. (7)

32. Ellende. (4)

33. Ballingschap. (4)

34. lnhoudsmaat. (7)

36. Japans eiland. (7)

39. Vrije keus. (5)

41. Plaats in Afrika. (5)

42. Franse kaas. (4)

43. Voortdurend lage tonen
voortbrengend. (5)

47. Nazaat. (4)

48. Engelse lekkernij. (3)

49. Meelspijs. (7)

51. Muurholte. (3)

52. Bloem. (9)

54. Geleidestang. (4)

55. Toegang. (4)

56. Slottesten. (7)

57. Het opheffen van de

dorst. (7)

1. Huurder. (7)

2. Wiel. (3)

3. Anker. (4)

4. Boomvrucht. (5)

5. Soort leer. (5)

6. Waarschuwing. (5)

7. Ongezuurd brood. (5)

8. Vlek. (4)

9. Betovering. (3)

10. Kosmonaut. (7)

14. Plaats in Brazilië. (4)

16. Gekheid. (4)

17. Verbond. (9)

19. Kranten. (9)

20. Modegril (4)

22. OntkenninS. (7)

24. Ministerraad. (7)

26. Fatsoenlijke. (5)

27. Parijs restaurant. (5)

Oplossing kruiswoordpuzzel
juni '99

Horizontaal
1. bever; 6. ataki; 1 1. texas;
13. akela; 15. ea;
17. eibernesU 19. bo;20. god;
22. ÍarenÍe; 23. Íai; 24. arab;
26. tokai; 27. daar;28. stroU
30. aisne;31. amer; 32. alg;
34. deU 35. akela; 36. avond;
37. adem; 38. kus; 40. larf;
42. akela;43. faalU 45. faro;
46. adder;50. raai;51. ons;
52. aboekir; 54. dia; 55. oU

56. theelepel; 58. rr;
59. snoek;60. rodeo;
62. getil;63. neede.

Verticaal
2. el;3. vee; 4. exit; 5. rabaU

6. aketi;7. tese;8. alU 9. ka;

10. degas; 12. sero;13. anna;
14. loire; 16, aorta; 18. rekel;

19. baan; 21. darmaders;
23. tastdraad; 25. boekelo;
27. dienaar;29. trema;
30. adolf; 32. aak;33. gas;

37. akanU 39. uddel; 41- Ílair;
42. atoon; 44. tiara; 46. abeel;

47. doek;48. eker;49. riPon;
52. ahoi;53. rede;56. tnt;
57. lee; 59. se;61. od.

Bij loting werd winnaar
mevr. Henny Nijssen,
Paganinidreef 43, 2253 SH

Voorschoten. Proficiat, de

cadeaubon komt naar u toe

29. Voorvoegsel. (3)

31. Elasticiteit. (3)

34. Beweeglijke. (7)

35. ln het jaar na de stichting
van Rome (afk.). (a)

37. Turkse voogd. (4)

38. Bang. (7)

40. Eiland in tVlicronesië. (4)

43. Geeuwen. (5)

44. Stekelige diertjes. (5)

45. Deel van het jaar. (5)

46. Rivier in Frankrijk. (5)

49. Ar. (4)

50. Gasel. (4)

52. Behoeftig. (3)

53. Vogeltje. (3)

Oplossingen voor 1 novem-
ber naar: mevrouw C.W.J.

Jongsma, Van Kijfhoeklaan
46,2597 TD Den Haag.

oordpuztel

33 51 48 24 16 1 21 
l40lrr]
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