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Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

edactioneel
Bang, verlegen of geen interesse?

Het spijt mij zeer, maar ik ga een beetje mopperen. Het valt mij namelijk behoorlijk
tegen hoe er op de Buitenband wordt gereageerd. 
In de onlangs vastgelegde bladformule hebben we het doel van de Buitenband be-
schreven: ‘Het blad dient als een van de belangrijkste pijlers om contacten tussen
leden onderling of tussen leden en bestuur te leggen, te bevorderen en/of te ver-
stevigen.’ Om dat te bereiken, proberen we jou, of u zo u wilt, zoveel mogelijk te be-
trekken bij de verhalen. Zomaar een greep uit het vorige nummer:
-    Een opmerkelijke oproep van het Pensioenfonds dat mensen zoekt om de com-

municatie over pensioenzaken te verbeteren. Ze zochten ‘mensen die absoluut
geen verstand hebben van pensioenzaken’. Hierop heeft één iemand gereageerd
en dat was ikzelf! Of iedereen heeft verstand van pensioenzaken, of niemand
durft of wil het fonds helpen. 

-    Op mijn vraag hoe ik lezers mag of moet aanspreken, met jij, u of ju, kreeg ik
geen reactie. 

-    Ook op andere verhalen die volgens mij om reacties vragen, zoals het verslag van
de Algemene Ledenvergadering en Onvergetelijke herinneringen werd niet ge-
reageerd. 

Eén van onze vaste medewerkers had op ons vorige nummer maar één punt van
kritiek: hij vond mijn oproep om herinneringen of ervaringen met huisdieren in te
sturen een beetje naïef; hij waarschuwde dat ik zou worden overladen met ‘shit’.
Nou, dat viel reuze mee, ik ontving slechts twee mails en die bevatten géén shit. 
Eén aan mij gericht mailtje van een oud-collega die helemaal vertederd was van de
foto van mijn puppy in de boodschappenkar en één leuk verhaal, dat zo lang en uit-
gebreid was, dat we het een beetje moesten inkorten. In goed overleg met de
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an de voorzitter

Voor en achter de schermen zijn we als bestuur weer druk bezig
geweest met de drie hoofddoelstellingen van de vereniging: de
onderlinge contacten, het contact met de ANWB en de beharti-
ging van de belangen van de leden.
De eerste doelstelling speelde volop bij de excursie in Zuid-Lim-
burg en de boottocht door het Groene Hart, waarover u ver-
derop in dit nummer verslagen kunt lezen. De onderlinge
contacten konden hier weer op peil worden gehouden of geïn-
tensiveerd worden. Dat geldt dan natuurlijk wel alleen voor de
leden die erbij konden zijn. 
Of we met deze activiteiten goed bezig zijn, hebben we via de le-
denenquête trachten te peilen. Belangrijke conclusie uit het eer-
ste deel van de enquête, het deel dat ingevuld is door de leden
die we niet of nauwelijks (meer) tegenkomen op onze bijeen-
komsten, is dat voor veel mensen de afstand een probleem is,
vooral bij ouderen. Om daaraan tegemoet te komen gaan we,
mede op suggestie van een aantal van deze leden, korte  eenvou-
dige bijeenkomsten binnen de regio’s organiseren, bijvoorbeeld
ergens samen een kopje koffie of thee drinken. Als dit soort bij-
eenkomsten goed aanslaan, willen we ze jaarlijks in zo veel mo-
gelijk regio’s organiseren.
Op dit moment zijn we nog erg benieuwd naar de mening en
suggesties van de leden die wel regelmatig de bijeenkomsten
bezoeken. In de volgende Buitenband daarover graag meer.
De tweede en derde doelstelling van onze vereniging zijn van
toepassing bij het overleg met de ANWB-directie over aanpas-
singen in de faciliteitenregeling voor gepensioneerden en nabe-
staanden. Hierover maakte ik al melding in de vorige editie van
dit blad. Rond de tijd dat dit nummer van de Buitenband bij u in

de bus valt, wordt u door de ANWB geïnformeerd over de
nieuwe regeling.
De VG-ANWB is direct betrokkene, maar formeel geen partij bij
de besluitvorming over de faciliteitenregeling. Maar de ANWB-
directie vond het toch ook logisch om over mogelijke aanpas-
singen eerst uitgebreid met ons te spreken en daarbij hebben ze
heel goed naar onze argumenten geluisterd. Dat heeft uiteinde-
lijk geleid tot een voor ons zeker niet ongunstige uitkomst, die
met de gekozen aanpassingen de ANWB toch voldoende bespa-
ringen opleveren. Als door de gehele ANWB-organisatie kos-
tenbesparingen moeten worden geleverd, zelfs soms via
gedwongen ontslagen, is het logisch dat wij gepensioneerden
ook een bijdrage leveren. Uiteindelijk blijft onze faciliteitenrege-
ling geheel in lijn met die voor het personeel.
Ook op het gebied van onze pensioenen blijven we bezig. We
overleggen met onze vertegenwoordigers in het ANWB Pensi-
oenfonds over de nieuwste ontwikkelingen, waarover Beno
Koens ook schrijft in zijn column Pensioen + Zorg. Met de ken-
nis van onze penningmeester Bert Nollen, oud-directeur van
het ANWB Pensioenfonds, kunnen we nu beter inschatten wat
op dit gebied nuttig en noodzakelijk is om u nader te informe-
ren, zo nodig ook via een speciale informatiemiddag over pensi-
oenen.
Onze vereniging blijft groeien, regelmatig melden zich nieuwe
leden aan. Inmiddels zitten we op 767 leden. We hopen iedereen
van dienst te kunnen zijn en van tijd tot tijd te ontmoeten.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB
voorzitter@vg-anwb.nl 

schrijfster uiteraard. Je leest dit verhaal in de rubriek Beste Men-
sen, die we onlangs hebben geïntroduceerd om ruimte te
scheppen voor reacties en inzendingen die voor andere lezers
van belang kunnen zijn of gewoon leuk om te lezen. 
We hopen dat deze rubriek bijdraagt aan het leggen van contac-
ten. 
O ja, misschien valt het je op dat ik je met ‘je’ aanspreek en niet
met ‘u’. Dat doe ik omdat er niemand op mijn vraag hoe ik je
mag aanspreken reageerde. Of je durfde het niet, of je bent er te
verlegen voor, of het interesseert je misschien niet echt. Ik hoor
het wel. Of niet….

Bert van der Snoek
hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl 

Nieuwe kopletters 

De oplettende lezer zal hebben gezien dat onze vormgever
Chris Soudan de letters van de kop op de voorzijde van ons lijf-
blad heeft veranderd en dat die nu overeenkomen met de let-
ters op de website. De vorige kopletter in de Buitenband vond
hij te grof en soms niet echt duidelijk. De letters van vorig jaar
waren te groot en kwamen te zakelijk over voor een blad als het
onze, dat toch vooral ‘gezellig’ en onderhoudend wil zijn. 
Chris’ keuze is nu gevallen op de letter Riffic, die overigens uit-
sluitend bedoeld is voor de koppen in het blad en niet als tekst-
letter. Deze belettering zal Chris - voor zover mogelijk - ook op
de website toepassen. 

V



reacties zijn bemoedigend. Sommigen hebben het al in één
adem uitgelezen.’
D-Essays is 184 pagina’s van 15 x 15 cm dik en kost € 14,50. U
kunt het bestellen via de site van bookshop: 
http://bookshop.carsandtravels.nl/

Wat een kattenleven!
Namens haar poes Mucky reageert Victoria Kerkvliet de Kleijnen (we
kennen haar nog van het Vertrok-verhaal in het najaarsnummer vorig
jaar) op het verhaal ‘Wat een hondenleven’ in de vorige Buitenband.
Ze laat hiermee weten dat een zwerfkat in huis halen een goed alter-
natief kan zijn voor een drukke hondenpup, die nog veel moet leren.   

Mucky is onze zwerfpoes die zestien jaar in haar uppie rond-
struinde en overleefde. Ergens in het bos op de berg Zellerhorn
in Hohenaschau im Chiemgau (Beieren, Duitsland) is ze gebo-
ren, maar wat er daarna met haar gebeurde, blijft gissen. Hele-
maal ongeschonden is ze niet uit haar zwerfbestaan gekomen;
net als ik heeft ze twee lekkende hartkleppen, maar daarom be-
grijpen wij elkaar waarschijnlijk zo goed.  
Mucky was niet meteen kind bij ons aan huis. In het begin zocht
ze bescherming tegen de kou en sneeuw in een grote schom-
melstoel op het terras voor de garage. Mijn hart smolt toen ik
haar daar zo zag liggen. Ik heb vroeger ook katten gehad, maar
mijn man Peter is meer een hondenmens, dus moest ik hem
overhalen om ons over Mucky te ontfermen. Dat lukte: Peter

Beste Mensen

Suiker contra zout
‘Pas op met suiker, dat schijnt de grote boosdoener te zijn’
schreef Joop Karsemeijer in de vorige Buitenband (Dingen van
de Dag, pagina 8). Wat ermee aan de hand is en welke gevaren
er in suiker schuilen, schreef hij er niet bij; zijn verhaal ging ver-
der over dat wij ouderen steeds langer leven en de samenleving
steeds meer geld kosten. 
Het toeval wil dat ik er onlangs met een huisbloeddrukmeter
achter kwam dat mijn bloeddruk aan de hoge kant was. Aan
een zeer hoge kant eigenlijk. Dat schijnt vrij normaal te zijn bij
ouderen, een hoge bloeddruk, dus op zich niets bijzonders.
Maar het is wel vervelend dat je medicijnen moet gaan gebrui-
ken waar je niet meer vanaf komt, volgens mijn huisarts. Maar
nu komt het: de  grote boosdoener bij hoge bloeddruk is geen
suiker, maar zout, vertelde ze mij. En aangezien hoge bloeddruk
vooral bij ouderen voorkomt, is zout volgens mij voor ons een
grotere boosdoener dan suiker. 
Hoe dan ook, toch een vervelend idee: bijna geen suiker en geen
zout meer…Eet smakelijk? 

Anonymus (om privacyredenen, naam bij de redactie bekend)

Adriaan Huigen doet een boekje open 
Ons kersverse VG-lid, 58 jaar jong slechts, doch ruim 25 jaar
werkzaam geweest als respectievelijk redacteur Kampioen,
hoofdredacteur ProMotor, redacteur Autokampioen en auto-
testredacteur op anwb.nl, schreef ons enthousiast dat zijn
boekje D-Essays is verschenen. Hij was al jaren van plan om de
negen essays, zeg maar lange opstellen, over de avonturen die
hij met de Citroën DS (Snoek) heeft beleefd te bundelen in een
boekje. 
Er valt veel in te lezen. En te zien, want er staan talloze foto’s in,
waaronder ook foto’s uit het familiealbum van de familie Hui-
gen, die de bijzondere sfeer van de jaren zestig uitademen. 
Adriaan: ‘Bent u benieuwd hoe ik als driejarig ventje al achter
het stuur van de DS plaatsnam? Of liever gezegd: stond? Of hoe
mijn rally-avontuur is verlopen? Lees, kijk en geniet! De eerste

leze
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Beste lezer,
In deze rubriek krijgt u, lezer, de gelegenheid om te reageren
op artikelen in de Buitenband of iets wilt opmerken dat voor
andere lezers van belang, interessant of gewoon leuk om te
lezen is. Dus: als u het ergens niet mee eens bent of juist wel;
als u zich ergens aan heeft geërgerd of juist mee geamu-
seerd; tips heeft waar uw oud-collega’s wat aan hebben,
schroom dan niet om ons dat te mailen.

Redactie
redacteur-bb@vg-anwb.nl 



met tabbladen per belastingjaar, een map voor Overeenkom-
sten, natuurlijk een map voor de Verzekeringen en een up-to-
date adressenlijst, bent u al een heel eind op weg naar een
overzichtelijke administratie.

Welke papieren kunnen weg?
Dat is heel persoonlijk. Sommige mensen bewaren graag van
alles en nog wat. In het algemeen kunnen bijvoorbeeld bonne-
tjes van artikelen waarvan de garantietermijn is verlopen, oude
beschikkingen CAK  en oude polissen gewoon weggegooid wor-
den. Het meest recente jaar bewaart u uiteraard. .
Particulieren zijn niet wettelijk verplicht hun administratieve
gegevens (zoals bankafschriften en  jaaroverzichten) te bewa-
ren, maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting na-
vorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in
ieder geval 5 jaar te bewaren.

Hoe maak ik een Naastenmap
Een Naastenmap ligt wat ingewikkelder dan een Polismap,
omdat goed moet worden geïnventariseerd wat er in iemands
leven speelt (pensioenen, testamenten, lidmaatschappen,
abonnementen, bankzaken, adressenlijsten, wensen bij overlij-
den etc). Om lezers van  Buitenband hierin tegemoet te komen,
heb ik op mijn website een checklist gezet, die u als leidraad
kunt gebruiken voor het samenstellen van een Naastenmap. 
Zie www.abc-administraties.nl/406406263.

Regina van Rijckevorsel van Kessel
ABConsultancy Administratie & Advies

www.abc-administraties.nl

Noot van de redactie: In de Digikluis (zie anwb.nl) en Nationale
Alert Centrale (zie nationalealertcentrale.nl) kun je desgewenst
van alles digitaal opslaan om te voorkomen dat iets kwijtraakt.
Regina van Rijckevorsel noemt in haar checklist ook nog andere
mogelijkheden om zaken on-line op te slaan.    

haalde een bananendoos met gaten waar ze doorheen kon kij-
ken en we gaven haar te eten en te drinken. Op een gegeven
moment vond ik dat Mucky, zo noemden we haar inmiddels,
best in de garage mocht slapen. Maar we vonden het daar toch
wel erg koud voor haar en daarom plaatste Peter er een verwar-
mingsradiator in. Weer wat later kwam een vriendin op bezoek
en die opperde dat we Mucky af en toe best eens in huis zouden
kunnen laten komen en toen hebben we de deur voor haar
opengezet. Ze heeft het heel slim aangepakt, bleef heel stil in
een hoekje op de bank liggen en sloop ‘s avonds weer de garage
in. Dat ging dagen lang zo door en nu woont ze definitief in
huis. Kortom: ze kwam, zag en overwon en leverde het bewijs
dat een relatie kan groeien.
U ziet, dit is toch een heel ander verhaal dan over de honden-
pup Merel in het vorige nummer. Ik denk maar zo: een hond
heeft een baas, een kat personeel! 

Victoria Kerkvliet-de Kleijnen, Duitsland

Orde op zaken; vervolg
Naar aanleiding van mijn artikel ´Orde op zaken stellen´ in de
vorige Buitenband heb ik veel reacties uit het land gekregen.
Heel aardige persoonlijke reacties, maar ook vragen over hoe
een overzichtelijke administratie te maken en met name ook
vragen over het maken van een Naastenmap.  Hierna een kleine
inventarisatie van de vragen, waar ik nog graag antwoord op
geef:

Kan ik bij u een map kopen?
Het antwoord is nee. Ik stel de mappen namelijk gewoon
samen aan de hand van wat er bij mijn cliënten speelt, zij zijn
niet los te koop. De Polismap is in feite vrij simpel samen te stel-
len. Het gaat er in eerste instantie om dat papieren (voor naas-
ten) gewoon vindbaar zijn. Hiervoor kunt u eenvoudig een
multomap met tabbladen bij de boekhandel kopen. 

Wat is een ´goede´ administratie?
Een goede administratie is een overzichtelijke administratie,
een administratie waar alles kan worden teruggevonden.  Per
jaar kunt u bijvoorbeeld een Administratiemap samenstellen,
waarin naast rekeningafschriften ook facturen e.d. bewaard
worden. Als u daarnaast een vaste map voor Belastingen maakt
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en is weer terug
ij vertrok... naar Australi
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Wie vertrok?
Dat fluitje van hem, dat komt mij bekend voor. En ja hoor, hij is
het, Sam Schouten, of beter Sam G. Schouten, waar de G staat
voor Gillard, vernoemd naar zijn Engelse peetvader. Hij opent
het hekje van de prachtig gelegen woning van Nico Aarsbergen
in Oosterhesselen, dichtbij Emmen. Hoe hij daar verzeild is ge-
raakt, lees je verderop. Eerst iets over Sam, zonder G, zoals we
hem verder ‘tutoyeren’. 
Sam is nog net 71, al heel lang en gelukkig getrouwd met Wel-
moed (70), ze hebben één zoon, Wytze, en een ‘soort van’
pleegdochter, Megan, die op haar 17e via een uitwisselingspro-
gramma een jaar lang bij het gezin inwoonde en een belangrijke
rol in dit verhaal speelt. Megan is namelijk Australische, met
een Nederlandse vader. Nadat ze was teruggekeerd naar haar
geboorteland, zochten Sam en Welmoed haar een paar keer op
en werden smoorverliefd op dat enorme continent. Maar ook
hierover verderop meer.
Sam is in 1944 geboren in Eindhoven. Na zijn middelbareschool-
tijd moest hij in dienst, maar daar werd hij, zoals hij zelf zegt,
‘uitgegooid wegens verschil van mening met zijn meerderen’.
Toen is hij na een mislukte poging om wis- en natuurkunde te
doen rechten gaan studeren in Utrecht. Na zijn afstudeerscrip-
tie (‘Wij, Bij Gratie Gods’, waarin hij de betekenis van deze Ko-
ninklijke aanhef van iedere wet onderzocht) mocht hij zich
‘meester’ noemen. Hij woonde toen nog op kamers in Utrecht
en trad nog voor hij werk had gevonden in het huwelijk met
Welmoed. Het was vechten om een baan, maar hij had het
geluk te worden uitgekozen voor een stageplaats voor jonge ju-
risten bij de provincie Gelderland. Hier hield hij zich onder an-
dere bezig met beroepsprocedures bij het ruimen van graven.

Hij adviseerde daar de gedeputeerde mr O.W.A. Baron van Ver-
schuer, oud-voorzitter van de ANWB. Ook een andere oud-
voorzitter heeft een rol gespeeld in de loopbaan van Sam. Toen
hij jurist ruimtelijke ordening was in Gelderland, kreeg hij te
maken met ir F.A. van der Linde van Sprankhuizen, directeur van
de Provinciale Planologische Dienst. Die maakte hem attent op
een advertentie voor de functie Secretaris van de Raad voor de
Verkeersveiligheid, waar mr Pieter van Vollenhoven voorzitter
van was. Met een beetje hulp (Sam: ‘Géén kruiwagen!’) van Van
der Linde van Sprankhuizen kreeg Sam die baan, maar ook
omdat het klikte tussen mr Pieter en hem.  
Zes jaar heeft Sam gewerkt in dat ‘wereldje’, zoals hij het noemt
omdat de contacten die sommige mensen met mr Pieter onder-
hielden nogal onecht waren; in zijn gezicht heel beleefd en
voorkomend doen, maar ondertussen! 
Sam en Welmoed waren inmiddels naar een groot herenhuis in
de  statige Archipelbuurt in Den Haag verhuisd. Op een goede
dag in 1988 werd Sam uitgenodigd door Gerard de Regt, toen
hoofd Belangenbehartiging van de ANWB, om een biertje te
drinken op het Plein in Den Haag. Daar kwam de vraag op tafel
of hij belangstelling had voor de functie chef Verkeersafdeling.
Dat had Sam en hij is dat gebleven, wel af en toe in een andere
rol, tot hij op zijn 62ste met de VUT ging. Dat was mede ingege-
ven door het feit dat Welmoed door reorganisaties bij het on-
derwijsinstituut Mondriaan met vervroegd pensioen ging.
Oud-directeur Guido van Woerkom waarschuwde hem nog
voor het zwarte gat en de geraniums waar hij achter kon komen
te zitten. Hij had nogal wat mislukkingen gezien van echtelie-
den die tegelijk met pensioen gingen. Maar het besluit van Sam
stond vast, met zijn blik gericht op Australië. 

Waarheen?
Sam en Welmoed hebben lang in Den Haag gewoond. Eerst in
het herenhuis in de Archipelbuurt en de laatste paar jaar in een
prachtig appartement met uitzicht op een parkje aan statige
Groot Hertoginnelaan. Maar ze wilden niet in Den Haag blijven.
Sam: ‘We zijn nooit dol op Den Haag geweest. Toen we ons af-
vroegen waar we dan wel heen zouden kunnen gaan, stelde
Welmoed voor om naar Australië te verhuizen. Het is dus haar
schuld! Nee hoor, we hebben het aan haar idee te danken, want
we hebben daar een zeer gelukkige tijd gehad.’ Dat zal blijken
uit het vervolg van dit verhaal.
Zoals hiervoor al vermeld, waren ze tijdens hun vakanties en be-
zoekjes aan hun ‘pleegdochter’ Megan - inmiddels moeder van
vier dochters - verliefd op het land geworden. Aan de verhuizing
was echter wel een gigantische papieren operatie vooraf ge-
gaan. Tegen hun verwachting in ging het er erg bureaucratisch

H

Sam op zijn praatstoel in de tuin van Nico Aarsbergen.    
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aan toe. Sam veronderstelt omdat ze in Australië erg voorzich-
tig met immigratie zijn. 
Tijdens een vakantiereis in 2006 zijn ze op zoek gegaan naar een
woonplaats. Het oosten kenden ze al een beetje, dus trokken ze
naar het westen. Maar dat was het niet en toen zijn ze weer
terug gegaan naar het oosten. Zonder iets gevonden te hebben,
zouden ze weer terugkeren naar Nederland, maar vanwege een
grote bosbrand moesten ze binnendoor rijden en kwamen in
Warburton terecht, een gat met 300 inwoners op een uurtje rij-
den van Melbourne. Dát moest het gaan worden! Ze gingen
terug naar Nederland om hun appartement in Den Haag te ver-
kopen, lieten de meubels en spullen die ze wilden meenemen
verschepen en gingen daarna weer terug naar Warburton om
een geschikt huis te zoeken. De eerste twee weken vertoefden
ze in een soort stacaravan en daarna een half jaar in een ge-
meubileerd huurhuis op 60 hectare grond! 
Tijdens een van de zoektochten zagen ze een huis te koop staan
waar ze direct op vielen, een houten huis met een vloeropper-
vlak van ruim 200 m2, op een kamertje op de eerste verdieping
na gelijkvloers en met een enorme living annex keuken van wel
10 x 12 meter. Het huis bevindt zich op een lap grond van 6 ha,
waarvan 800 m2 aangelegde tuin, waar ook veel dieren op be-
zoek kwamen, zoals de wombat, een buideldier dat enorme
gangen groef en een klein soort kangoeroe, de wallaby. Van-
wege de brandbare omgeving en de ligging op een heuvel,
waren er ook brandgangen aangelegd. Bosbranden komen veel
voor in dit gebied van Australië, waar het zomers verschrikkelijk
heet kan worden en ’s winters niet kouder dan 5 graden boven
Celsius. Vanwege de ligging tussen de heuvels valt er wel veel
regen, maar ondanks dat moesten ze tijdens hun verblijf daar
toch drie keer voor direct vuurgevaar evacueren. De meest dier-
bare spullen werden dan in de auto geladen en het was elke
keer reuze spannend of en hoe ze hun huis aantroffen bij terug-
keer.

Negen jaar lang hebben ze er zoals gezegd zeer gelukkig ge-
woond. Ze waren van plan veel rond te reizen, maar dat kwam
er weinig van, zo ‘druk’ waren ze in en rond het huis en in het
dorp. Zo was Sam wel vijf uur per week kwijt aan het maaien
van het gras en waren ze beiden actief in het verenigingsleven
en vrijwilligerswerk, zoals lesgeven (Frans door Welmoed en
websites bouwen door Sam en samen met ‘Playreading’, het
uitbeelden van verhalen) en het werk voor de  Vrienden van Hel-
meted Honeyeaters (gehelmde honingeters, dat is een leuk vo-
geltje). 

Waarom terug
Je ziet, Sam en Welmoed leefden het ideale leven daar, in het
oosten van Australië, maar ze zijn nu toch terug in Nederland.
Dat dit ooit zou gebeuren, wisten ze al toen ze vertrokken in
2007. Een verblijfsvisum is slechts vier jaar geldig en moet steeds
worden verlengd. Als je oud en afhankelijk wordt, moet je weg.
Daar wilden ze niet op wachten. Daarbij werd het huis te groot
en bewerkelijk. Welmoed had het wel moeilijk met het vertrek,
maar Sam is daar volgens eigen zeggen wat makkelijker in. 

Het huis werd verkocht in oktober vorig jaar en daarna hebben
ze nog een half jaar rondgetrokken in een truck waarop een
tent was bevestigd die ze konden uitklappen tot een soort
vouwwagen, compleet met keukentje. Onderwijl zochten ze op
Funda naar een geschikt huis in Nederland, bij voorkeur ergens
in de Achterhoek. Vrijstaande boerderijtjes in afgelegen gebie-
den lijken wel aardig, maar als je ouder en afhankelijker wordt is
dat toch geen goede optie, ontdekten ze. Uiteindelijk vielen ze
voor een mooi penthouse met veel glas rondom en een dakter-
ras aan de Houtmarkt in Deventer. 
Om de periode tussen de oplevering op 1 september en de dag
van terugkomst in Nederland, 16 april jl, te vullen hebben ze op
huizen gepast van familie en vrienden. In de periode waarin we
dit gesprek voeren, pasten ze op het huis en de kippen van hun
oud-ANWB-collega en vriend Nico Aarsbergen in Oosterhesse-
len. Heeft Sam spijt van de hele onderneming? ‘Nee, ik mis
niets. Hier niet en daar niet. Ik denk wel met nostalgie terug aan
de jaren in Australië, maar zonder er somber over te worden.’

Bert van der Snoek
redacteur-bb@vg-anwb.nl    

Ook vertrokken en  teruggekeerd? Of blijf je nog weg?
Laat het weten, dan komt je ook in de Buitenband.      

De houten woning van Sam en Welmoed in Warburton.

Sam en Welmoed genieten tijdens de bezichtiging van een vuurtoren.
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Deel 1, Loosdrecht-Delfzijl

Tom Visser liep al langer met het gedurfde plan rond om langs
de randen van Nederland te fietsen. Nu hij met pensioen is,
heeft hij er de tijd voor. Onderweg hield hij een dagboek bij,
om de tocht later nog eens te herbeleven. En hij maakte
mooie foto’s. Fragmenten van zijn dagboek gaan we in vier af-
leveringen plaatsen. Ter inspiratie van oud-collega’s die be-
hoeften voelen om ook weer eens op de fiets, al dan niet met
een motortje aangedreven, te springen.   

IJmuiden, 30 april (68 km)
Vanaf huis naar mijn rand-van-Nederland-startpunt IJmuiden
gereden. Minder kou en wind dan de afgelopen dagen en zelfs
helemaal geen regen. Wel veel bewolking, wind uit de verkeerde
hoek en af en toe een beetje zon. De bilpartij bleek hersteld van
de malheur van afgelopen maandag. Maar gisteren bracht
nieuw onheil: verstopte neus, ontstoken keel, snot en slijm en
dus moeilijk ademhalen. 
Vandaag de lastigste route van deze vakantie: door dichtbe-
volkt Amsterdam en omgeving, met veel kans op vergissingen.

Dat bleek al in het Amsterdamse Bos. Ik vond het pontje van
Ome Piet over de Ringvaart met enig tijdverlies. Het kleinste
pontje dat ik ooit gebruikte: ruimte voor zo'n 4 fietsers + fiet-
sen. Maar wel met twee veermannen. En dat voor 50 cent!

Den Helder, 1 mei (83/151 km) 
Vrijwel de hele route klimmen en dalen door de duinen. Korte
hellingen meest, maar pittig door de herhaling. Ik voel dat goed
aan m'n lijf, al zal het slechte slapen van afgelopen nacht daar
ook wel mee te maken hebben. Uitgaanspubliek dat tot diep in
de nacht luid pratend over straat liep en mede-hotelbewoners
die tot vier uur 's nachts met elkaar in gesprek waren. Tsja, wat
doe je eraan?
Bij het veer over het Noordzeekanaal de eerste foto's gemaakt.
Daarna het traject door de duinen: een mooie route, autovrij
met vaak een breed fietspad. Onderweg ook bloembollenvel-
den en badplaatsen tegengekomen. Aalscholverkolonies ge-
zien, met nesten in hoge bomen nabij duinmeertjes. De
Hondsbossche Zeewering was indrukwekkend door zijn om-
vang.
De linkerknie zeurt wat, hoop dat ik 'm heel houd. Rechtsonder
in de rug zit een pijntje, dat vooral opspeelt als ik afstap en een
stukje loop. Het rechterbeen is dan pijnlijk. Maar de keelpijn is
nagenoeg weg, de snot- en slijmproductie is duidelijk minder en
het ademhalen gaat goed. 

Uit het dagboek van Tom

Fietsen 
langs 
de 

randen    
van 

Nederland

Bloembollenteelt achter de Noord-Hollandse duinen



Harlingen, 2 mei (72/223 km)
Het KNMI verwachtte wind uit Z/ZW richting, precies goed voor
vandaag! Alleen het eerste stuk tegenwind. Daarna wind in de
rug, helemaal het laatste stuk, Afsluitdijk-Harlingen. Je rijdt dan
25 km per uur zonder moeite! 
Die Afsluitdijk biedt een lang, kaarsrecht fietspad zonder
bomen, dus ook zonder boomwortels die het gladde wegdek
verstoren. De eentonigheid wordt enigszins onderbroken door
de sluizen aan het begin en einde van de dijk, het monument
van Dudok, de Breezanddijk en het Kazemattenmuseum. Ver-
der af en toe een stijging of daling van het fietspad, dat is alles.
Waarom niet een kunstenaar ingehuurd om zo af en toe een
rare bocht, een bosje, een kasseientraject of zoiets in te richten?
Zo'n dijk kan toch ook leuk zijn?
Harlingen is een prettige verrassing: een flink historisch cen-
trum met veel 17e-eeuwse panden, oude havens en antieke zeil-
schepen. De oude reclameopschriften op veel monumenten zijn
gerestaureerd.

Schiermonnikoog, 3 mei (80/303 km)
Ik wilde vandaag niet onnodig tegen de wind in fietsen en mijn
linkerknie en onderrug zoveel mogelijk sparen. Dus was het
motto: ‘profiteren van de wind’. In St. Annaparochie mensen uit
Eibergen ontmoet, die een plaatselijk rondje fietsten en die ook
even uitbliezen op een bankje. Hij was vorig jaar naar Florence
gefietst. Toen ik 'm vertelde over mijn rondje Nederland was zijn
deskundige reactie: ‘Zo'n 1750 km?’.
Op de boot vijf fietsen, enkele auto's en hooguit enkele tiental-
len personen. Bepaald geen hoogseizoen. Op Schier nog drie ki-
lometer fietsen naar het dorp, maar dat waren wel de pittigste
van de dag: pal tegen de wind in. 

Schiermonnikoog, 4 mei 2016 (18/321 km)
Opgestaan met minder pijn in m'n rug en bij het ontbijt een Ibu-
profen genomen om de pijn te onderdrukken. Daarna wat in
het dorp rondgewandeld en toen dat goed ging zo'n anderhalve
kilometer naar het strand gelopen en weer terug. Ook dat ging
goed. Op een terrasje beland voor koffie, appelgebak en de
Volkskrant. En nog maar een Ibuprofen. Ik voelde me weer een
hele Piet en heb het eiland rondgefietst.

Delfzijl, 5 mei 2016 (72/393 km)
Een leuk begin van de dag, zo'n mini-cruise naar Lauwersoog
met blauwe lucht en stralende zon. Verder de hele route tegen-
wind. Dan is 72 km een hele afstand. De route had wel iets van
de Afsluitdijk: een hoge dijk met schapen, daarnaast een einde-
loos recht fietspad en daarnaast een verlaten, boomloos land-
schap. En dat vele kilometers lang.
Roofvogels gezien; ze vlogen met mij op, kozen een punt om de
grond te bestuderen en vlogen dan weer een stukje verder, waar
zich het ritueel herhaalde. Slechts één keer gezien dat de rover
zich naar beneden stortte, maar zo te zien zonder succes. Voor
het eerst een lepelaar gezien! Zo'n 10 meter naast het fietspad,
in de slootrand, zag ik een witte vogel. Bij mijn nadering vloog ie
op en zag ik z'n lepelvormige snavel.
Het Eemshotel lijkt op een booreiland; het staat aan de dijk, op
poten in het water van de Eems. Dat levert 's avonds een fan-
tastisch uitzicht op naar de Duitse overkant. 

Tom Visser
Tom Visser (1950) werkte bij de ANWB o.a. als marketingconsul-
tant, marketing manager lidmaatschap, gedetacheerd directeur
bij Parkeer Management Nederland, projectmanager en manager
inhoud lidmaatschap. Hij woont in Loosdrecht, is gescheiden en
vader van twee volwassen kinderen. 
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Eindeloze dijk met schapen en fietspad

Standbeeld Lely en Dudok-monument op de Afsluitdijk

Eemshotel in Delfzijl

Tom heeft overnacht in hotels die hij boekte via
booking.com. Deels onderweg, met als voordeel dat hij wat
vrijer was bij het beslissen waar en wanneer hij overnachtte.
Hij had daarom een klein computertje meegenomen; ook
handig voor mailtjes, het bijhouden van zijn dagboek, op de
hoogte blijven van het nieuws én de buienrader raadplegen!  



Catharina de Grote 
in Amsterdamse 
Hermitage

In de Hermitage Amsterdam is tot en met
15 januari 2017 een tentoonstelling over
Catharina de Grote te zien. Catharina is
van eenvoudige komaf. Ze was in 1729 het
eerste kind van een verarmde prins in het
toenmalige Oost Pruisen. Haar ouders
hadden liever een zoon gehad en daardoor
voelde ze zich wat opzij gezet. Op haar
veertiende werd ze uitgehuwelijkt aan
haar neef, prins Karl Peter Ulrich van Hol-
stein-Gottorp, een kleinzoon van de Russi-
sche tsaar Peter de Grote. Karl Peter werd
door de kinderloze dochter van de tsaar,
tsarina Elisabeth, als haar troonopvolger
aangewezen. Sophia (zo werd Catharina

thuis genoemd) was van huis uit luthers,
maar moest vanwege het voorgenomen
huwelijk met Karl Peter opnieuw worden
gedoopt tot het Russisch-orthodoxe ge-
loof. Het is gebruikelijk dat men dan een
andere naam aanneemt en zij koos voor
Catharina (Jekatarina in het Russisch). 
De jongelui trouwden en konden het goed
met elkaar vinden. Tot Karl Peter de pok-
ken kreeg en na een behandeling terug-
keerde met een pokdalig gezicht. De twee
troffen elkaar daarna nog zelden, maar
het was Catharina’s belangrijkste taak om
voor een troonopvolger te zorgen. Toen in
1754 zoontje Paul werd geboren, waren de
geleerden er niet zeker van of het kind wel
van Karl Peter was. Tsarina Elisabeth nam
het weg bij de moeder en voedde het zelf
op. Voor Catharina begon een geïsoleerd
bestaan op paleis Oranienbaum bij Sint
Petersburg. Ze verveelde zich stierlijk en
ging veel lezen en studeren. Russisch
onder andere en dat  waardeerden de Rus-
sen. Met haar charme wist ze mensen ge-
makkelijk voor zich te winnen en ze kon
zowel met Europese vorsten als met haar
personeel in de paleizen omgaan. Haar
man vond ze volkomen ongeschikt om het
land te regeren en daarom stelde ze zich
ten doel zelf op de troon te komen.
In januari 1762 werd haar man de nieuwe
tsaar Peter III en in datzelfde jaar besloot
ze in actie te komen en pleegde een
staatsgreep. Het leger koos haar zijde;
haar man werd verbannen en kort daarna
vermoord. Kort daarna liet Catharina zich

in het Kremlin in
Moskou tot tsarina
kronen.  34 jaar zat
ze op de troon met
als doel van Rus-
land een modern
land te maken met
aandacht voor vrij-

heid, onderwijs en welvaart. Tussen de be-
drijven door vond ze ook tijd om een
kunstcollectie op te bouwen. Haar verza-
meling vormt de basis van wat nu het we-
reldberoemde museum Hermitage in Sint
Peterburg is. De tentoonstelling in de Am-
sterdamse Hermitage laat veel over het
leven van Catharina de Grote zien. Er zal
ook een schitterende catalogus verschij-
nen.
Adres: Hermitage, Amstel 51, 1018 EJ Am-
sterdam

Amsterdam
Look Out toren
Parijs heeft zijn Eiffeltoren, London heeft
London Eye en Utrecht heeft de Domto-
ren.
Maar Amsterdam heeft sinds kort zijn
A’dam Lookout. In het voormalige Shell
kantoor, tegenover het Centraal Station
en naast het filmmuseum Eye, kun je in
slechts 22 seconden naar zo’n 80 meter

hoogte zoeven. Zelfs dit ritje met de lift is
al spectaculair door de muziek en de licht-
effecten. Vanaf de bovenste verdieping
ligt onze hoofdstad aan je voeten. Je ziet
het Centraal Station, de grachtengordel
en de cruiseschepen in de havens. Een in-
teractieve tentoonstelling vertelt over de
cultuur en historie van de hoofdstad.
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Portret van Catharina II voor de spiegel, ca. 1763.
Olieverf op doek. © State Hermitage Museum, St.
Petersburg. Foto: Vigilius Eriksen. 



lager is een viskwekerij van 370 vierkante
meter waar jaarlijks 20.000 Tilapia wordt
gekweekt.
Alle oogst komt op de borden van het na-
bijgelegen restaurant De Kookfabriek te-
recht en in de keukens van mensen die
rondom de daktuin wonen.

Werk van Fiep Wes-
tendorp: een feest
voor het oog

Tot en met 23 oktober a.s. zijn tekeningen,
reclame-uitingen en heel veel andere blik-
vangers van Fiep Westendorp, Nederlands
bekendste illustratrice, te zien in Museum
Meermanno te Den Haag. 
Fiep Westendorp maakte de illustraties bij
de verhalen van Jip en Janneke, Floddertje,
Pim & Pom en Pluk van de Petteflet. De
tentoonstelling is naast dit bekende werk
ook een kennismaking met de andere kant
van Fiep Westendorp. Veel van de originele
tekeningen die zij gedurende haar 60-ja-
rige carrière maakte, zijn nog nooit eerder
aan het publiek getoond. De tentoonstel-
ling is ook de officiële aftrap van het Fiep-
jaar, honderd jaar nadat Fiep Westendorp
werd geboren en dat gevierd wordt met
vele activiteiten.
In de tentoonstelling komen onder andere
reclamewerk voor de KLM, voorlichtings-
brochures voor het Zuivelbureau en de

NVSH en vroeg illustratiewerk, waaronder
vele boekcovers en affiches, aan bod.
Twintig jaar lang, van 1948 tot 1968,
werkte Fiep voor de vrouwenpagina van
het Parool. Bij de soms serieuze artikelen
van schrijfsters als Harriët Freezer en
Annie M.G. Schmidt maakte zij juist hu-
moristische tekeningen. Voor de bunde-
ling van deze columns maakte Fiep
Westendorp ook de boekomslagen.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen
van de tentoonstelling genieten. Voor kin-

En het wordt nog spannender: binnenkort
opent The Swing, een schommel waarin
liefhebbers kunnen plaatsnemen om zo
minutenlang over de rand van het dak te
schommelen. Voor de veiligheid word je
wel in een veiligheidsharnas gesnoerd. 
Op de bovenste verdieping bevindt zich
bar en restaurant Madam waar je op een
rustiger manier van het uitzicht kunt ge-
nieten. ‘s Avonds is deze bar een spectacu-
laire sky-high nachtclub met artiesten.

Op de 19e verdieping is restaurant Moon
gevestigd. Dit draaiende restaurant biedt
een 360 graden uitzicht over de stad Am-
sterdam. De toren is open van 10 tot 22
uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50.
Tickets zijn vooraf verkrijgbaar via de web-
site www.adamlookout.com. 

Groene daktuin in 
Den Haag
Nog een gebouw dat een transformatie
heeft ondergaan, is de voormalige fabriek
van Philips Telecommunicatie in Den
Haag. Op de zesde verdieping van dit ge-
bouw is een 1200 vierkante meter grote
kas gebouwd waarin sla, tomaten, auber-
gines en nog veel meer groenten en fruit
wordt gekweekt. Als je de kas binnen-
loopt, waan je je op het platteland. Alleen
als je naar buiten kijkt, zie je dat je op veer-
tig meter hoogte loopt. 
Deze kas moet jaarlijks 50.000 kilo groen-
ten en kruiden produceren. Een verdieping

deren is er een route met speelse op-
drachten. In een speciale tekenkamer kan
de bezoeker zelf aan de slag. Hoe komt
een boekillustratie tot stand? Wat maakt
een illustratie van Fiep Westendorp zo
krachtig en herkenbaar? 

Om zoveel mogelijk mensen kennis te
laten nemen van het werk van Fiep Wes-
tendorp organiseert Museum Meer-
manno samen met Fiep Amsterdam bv
naast deze tentoonstelling een compacte
bibliotheekexpositie die het verhaal ver-
telt van Fiep Westendorp als illustrator.
Deze tentoonstelling reist tot eind 2017
langs tachtig bibliotheken door het hele
land. 
De tentoonstelling in Museum Meer-
manno te Den Haag en de reizende ten-
toonstelling langs de bibliotheken vormen
de aftrap voor het Fiep-jaar, waarin ook de
Fiep-bus, een vrolijk gedecoreerde dubbel-
dekker, door het hele land reist. 
Tijdens de tentoonstelling ’Fiep Westen-
dorp: een feest voor het oog!’ (tot en met
23 oktober a.s.) in Museum Meermanno
(Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag)
geldt een toeslag van € 3,- op de reguliere
toegangsprijs. Museumkaarthouders be-
talen dus slechts € 3,- en kinderen t/m 12
jaar kunnen gratis naar binnen.
Zie voor het hele programma:
www.100jaarfiepwestendorp.nl
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Op stoom en genieten in
Limburg 
In de uitnodiging voor de trip met de Miljoenenlijn stond na-
drukkelijk dat we stipt op tijd met de stoomtrein zouden ver-
trekken. Dat hoef je tegen ANWB-ers geen tweemaal te
zeggen. Als we om half tien het parkeerterrein van het station
Simpelveld oprijden, zien we meer dan de helft van de 115 deel-
nemers gezellig met elkaar praten. 

Buiten en binnen in de nostalgische stationsrestauratie. De
stoomlocomotief staat al warm te draaien en de geur van olie
en stoom neemt ons mee naar vervlogen tijden. Eén van de
deelnemers loopt al trots rond in zijn aangeschafte trui met het
logo van de spoorlijn. Binnen lopen vrijwilligers in prachtige an-
tieke kostuums van controleurs en machinisten of, als ze bij de
restauratie horen, in een wit colbert. Ons lid Piet Genders, die
vrijwilliger is bij deze spoorlijn, deelt de speciale toegangskaart-
jes uit en dan kunnen we naar spoor 2 waar de prachtige geres-
taureerde wagons achter de loc op ons staan te wachten. In het
schitterende Pullmanrijtuig, in de Breda en in het restauratierij-
tuig staan flinke stukken vlaai voor ons klaar. We zijn tenslotte
in Limburg. Charmante gastvrouwen voorzien ons van koffie en
thee en na het fluitsignaal komt de trein langzaam op gang. 

We genieten van het heuvelachtige Limburgse landschap en
zien zelfs een kleine ree langs de spoorbaan lopen. Onderweg
vertellen onze gastheren over de soms moeizame restauratie
van de rijtuigen, de zoektocht naar originele onderdelen en de
vele uren en forse dosis geduld die het kost om deze rijtuigen
weer in hun oorspronkelijke staat te restaureren. We voelen ons
bevoorrecht dat we op de pluche stoelen tussen het gepoetste
koper en de sfeervolle schemerlampjes mogen zitten. De rit ein-
digt op station Schin op Geul. Daar stappen we over in de klas-
sieke streekbussen en rijden langs lieflijke dorpjes naar het
levendige plaatsje Valkenburg. Net buiten het centrum is daar
de Steenkolenmijn. Daar staan de kompels in hun witte werk-
kleding ons al op te wachten en die nemen ons mee onder de
grond. Wat een moeilijke job was dat, mijnwerker. Zwaar en vies
werk. Maar er was ook veel kameraadschap onderling. De oud-
mijnwerkers vertellen tijdens een wandeling boeiende verhalen
over hun werk in de mijnen. Voor sommigen van ons is de wan-
deling te vermoeiend, maar zij kunnen genieten van de film die
erover getoond wordt. 
Om één uur staat in het grot-restaurant een heerlijk buffet op
ons te wachten. Ook de smakelijke mini-hamburgers laten we
ons goed smaken. We horen dat het buiten plenst van de regen,
maar wij zitten ondergronds lekker droog. Na de lunch kunnen
we nog een kijkje nemen in het fossielenmuseum. 
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Twee geslaagde

Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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Tegen half drie stappen we weer in onze gereedstaande bussen
die ons naar station Schin op Geul brengen. Volgens de dienst-
regeling zal de stoomlocomotief daar weer om 15.05 uur arrive-
ren. We zijn echter te vroeg en de regen gutst met bakken uit de
lucht, dus we blijven nog even in de bus zitten. Na vijf minuten
breekt de zon door en zien we de imposante stoomloc op het
spoor aankomen. Iedereen zoekt een mooi plaatsje in een van
de klassieke rijtuigen en dan klinkt weer het vertreksignaal. Op
naar Simpelveld, waar de borrel en de bitterballen op ons wach-
ten. In de stationsrestauratie, maar ook buiten op het terras
van het perron, blijft het nog lang gezellig…. 

Tropische vaartocht door het
Groene Hart
De weersvoorspelling voor vandaag luidt: zeer hoge temperatu-
ren. En het is ook tropisch warm. Maar waar kun je dan beter
vertoeven dan op het water? 
Tegen half elf gaan de eerste gasten aan boord en vinden een
heerlijk plekje boven op het dek of ze kiezen voor het koelere
onderdek. De eigenaar van het schip heeft er, heel attent, voor
gezorgd dat er veel stoeltjes buiten staan. 

Zelfs zijn er witte petjes aan boord om menig kalende kruin
tegen de felle zon te beschermen. 
Om elf uur gaan de trossen los en terwijl we van een heerlijk
kopje koffie met gebak genieten, glijdt het schip over het water.
Omdat je boven op het dek over alles heen kunt kijken, zien we
hoe mooi het Hollandse Groene Hart is. We varen onder andere
over het Braassemermeer en over de prachtige Kagerplassen.
Hier zie je hoe laag ons landje ligt. Het verschil tussen het wa-
terpeil en de laag gelegen polders is op sommige plaatsen wel 5
à 6 meter. Voor buitenlanders is dat heel eng. 

Die vrezen dat het land elk moment onder water kan komen te
staan. En dat zou ook gebeuren als onze polders niet al eeu-
wenlang droog worden gehouden met molens. In dit prachtige
landschap staan er nog heel veel en zorgen voor een levensecht
Hollands schilderij.
De kapitein wijst ons de hele tocht op zeer amusante en vak-
kundige wijze op de vele bezienswaardigheden. Hij weet van
elke molen de historie, wie er woont, wat de stand van de wie-
ken betekent en wanneer de molen is gerestaureerd. Hij wijst
ons op het kleinste sluisje van Nederland en op de constructie
van het aquaduct over de A4. Ook varen we langs diverse
scheepswerven. Omdat het zo warm is, staan de deuren van de
hallen open, zodat we een blik kunnen werpen op de luxe jach-

excursies

Alle foto’s zijn te zien op onze website: www.vg-anwb.nl



ten die daar worden gebouwd door de firma van Lent. Omdat
de schepen steeds groter en breder worden, heeft de firma een
aantal bruggen breder laten maken zodat ook schepen van
meer dan 12 meter breed naar Rotterdam kunnen varen en hun
weg naar zee kunnen vervolgen. 
De charmante bemanning verwent ons de hele dag met koele
drankjes. Om het vochtgehalte in het lichaam op peil te hou-
den, wordt er naast bier en wijn ook veel frisdrank en water ge-
dronken. Tegen half twee staat op beide onderdekken een zeer
verzorgd buffet klaar. We doen ons te goed aan zalm, carpaccio,
haring en diverse salades met ananas. Daarna is er saté, gevulde
kalkoen, lasagne, gebakken aardappeltjes en nog veel meer. Tot
slot gaan de serveersters rond met heerlijke ijscoupes. Die gaan
er wel in met dit warme weer. 
Naast genieten van het landschap en de versnaperingen wordt
er veel bijgepraat. Helaas constateren we dat we allemaal weer
wat ouder zijn geworden en dat bij sommigen van ons die ou-
derdom met gebreken komt. Maar er waren ook zeer vitale ou-
deren op het schip aanwezig. Aan bijvoorbeeld de heren
Kennedy van Dam, Beintema en IJntema is het niet aan te zien
dat ze al tegen de 90 jaar zijn. 

Ook voor alleenstaanden is het prettig om aan onze excursies
deel te nemen, omdat je altijd wordt opgenomen in de groep
van oud-collega’s. Deze dagtripjes zijn dus niet alleen heel ge-
zellig, maar hebben zeker ook een sociale functie.
We hopen dat we ook in de komende jaren u weer kunnen ver-
rassen met leuke excursies. 

Annette Notenboom
Foto’s: Mieke Geursen en Jos Vroomans

Weerzien op Kilimanjaro 
Airport
Herinnert u zich nog de verhalen over de missie van ‘onze’ we-
genwachten Joop Lenssinck en Mirko Lavaleije in de Kampi-
oen (maart 1991) en Inzicht in Tanzania? Zij werden daarheen
gezonden om door Simavi geschonken terreinauto’s te repa-
reren. Een jaar lang hebben ze daar gewerkt onder vaak zeer
primitieve omstandigheden. Een jaar lang ook van huis en
haard, gescheiden van vrouwen en kinderen. Joop Lenssinck
kan hier wel een boek over schrijven, maar wij hebben hem
gevraagd om zich te beperken tot de herinnering aan het mo-
ment dat zijn vrouw en kinderen hem onverwachts kwamen
bezoeken. Want dat was een gebeurtenis die hem nog steeds
emotioneert als hij eraan terugdenkt. Om meer dan één rede-
nen…. 

Joop Lenssinck is nu 66 jaar, heeft van 1984 tot 2010 bij de We-
genwacht gewerkt en ging toen met de vut. Een jaar eerder dan
de bedoeling was, maar dat kwam omdat hij nog recht had op
een stuwmeer aan vrije dagen. Joop is vader van twee dochters
en weduwnaar. Hij woont  nu alleen in een fraai monumentaal
pand in het oude deel van Houten. Zijn vrouw Maria overleed in
2013 aan een ernstige aandoening en tot overmaat van ramp is
zijn jongste dochter dit voorjaar ernstig gewond geraakt tijdens
een reis die ze maakte in ….Tanzania. Haar herstel zal nog ge-
ruime tijd in beslag nemen en het is nog maar de vraag of ze er
weer helemaal bovenop komt. In deze toestand komt Joop tot

nvergetelijke
herinneringen

O
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Moeder en kinderen genieten intens tijdens de trektocht door Tanzania.



zijn verhaal over de onvergetelijke herinnering aan het bezoek
van zijn vrouw en dochters Ilvy en Liv (toen respectievelijk 12 en
9 jaar jong) tijdens hun missie in Tanzania in 1990. 

Een jaar van huis
‘Voor die missie ben ik samen met Mirko gekozen uit wel 150
sollicitanten. We zouden een jaar lang wegblijven en werden
daarom onderworpen aan allerlei tests. Daar kwam ik goed
doorheen, ondanks dat ik weinig ervaring had met vierwiel aan-
gedreven auto’s en dat waren de gestrande Toyota’s die we daar
weer aan de praat moesten zien te krijgen. 
Een jaar van huis, vrouw en kinderen, dat is heel lang, dus ik
twijfelde of ik dat mijn vrouw en kinderen wel kon aandoen.
Maar mijn vrouw Maria zei: ‘Joop, je hebt dit altijd graag gewild.
Ik kom dat jaar wel door. Doe het, solliciteer maar!’
Over het werk daar en wat we allemaal hebben beleefd zal ik
het nu niet hebben, daarover zijn al veel verhalen verschenen en
we zijn ook op tv geweest. Na vijf maanden gewerkt en rondge-
reden te hebben, hoorden we tot onze verrassing en blijdschap
dat onze vrouwen en kinderen voor drie weken naar Tanzania
zouden overkomen om vakantie met ons te vieren. De ANWB
heeft ze dit aangeboden; waarschijnlijk heeft Paul Nouwen hier
een rol in gespeeld. De directeur van Simavi vond het ook erg
leuk voor ons. Het was ook geweldig nieuws, hoewel we wel al
plannen hadden gesmeed om ze zelf naar Tanzania te halen
voor een vakantie.
Op aanraden van een employé van de KLM die we daar ont-
moet hebben, zouden onze families landen op Kilimanjaro Air-
port, niet ver van Arusha. Ik word er nog emotioneel van als ik
terugdenk aan het moment dat die grijze vogel van de KLM

kwam aanvliegen en mijn meisjes even later van de vliegtuig-
trap afdaalden. De jongste, Liv, die nu in het ziekenhuis ligt, viel
met haar lichtblonde haren het meeste op. De donkere mensen
uit Tanzania wilden er steeds even aan zitten, want dat kenden
ze niet. Ach, wat waren ook zij gelukkig om mij na bijna een half
jaar weer te zien.

Wild werd heel gewoon
Het werd een heerlijke vakantie. De eerste twee weken trokken
we samen met Mirko met zijn vrouw en dochter op. Daarna
ging Mirko met zijn aanhang naar Nairobi. Wij wilden nog wat
langer in het Serengeti National Park blijven en nog een paar
dagen genieten aan het strand van Mombassa in Kenia. 
Af en toe verbleven we tijdens de rondreis door Tanzania in lod-
ges en huisjes, maar meestal overnachtten we in de auto - die
we mochten lenen van een organisatie voor wie we de auto zelf
hadden gerepareerd - en in een tentje. Man, dat is wat hoor, als
je in de tent ’s nachts hyena’s hoort rondsnuffelen en ’s mor-
gens vroeg olifanten langs ziet lopen. Ja, we hebben heel wat
wild gezien, wat op den duur zelfs heel gewoon werd. De kinde-
ren keken er ook steeds minder van op. Met olifanten moet je
trouwens wel oppassen, die kunnen heel agressief zijn. Tijdens
een safari stond er opeens een voor de auto en hij kwam drei-
gend op ons aflopen. Snel achteruitrijden ging niet, want Mirko
stond vlak achter ons. Ik zei tegen de meisjes dat ze niet moes-
ten gillen, want dat maakt olifanten nog kwader. Gelukkig kon-
den we ons toch uit de voeten maken door met een boog om
hem heen te rijden en toen zagen we waarom hij op ons was af-
gekomen: er stonden een paar kleine olifantjes verborgen in de
struiken. Die wilde hij dus beschermen. Mirko en ik hadden al
meer van dit soort avonturen beleefd, maar voor mijn vrouw en
kinderen waren het wel onvergetelijke momenten. 
Na drie weken was het feest echter afgelopen en moesten we
weer voor een half jaar afscheid van elkaar nemen. Hoe dichter
dat moment naderde, hoe moeilijker het voor ons allemaal
werd. Vooral voor de kinderen en mijn vrouw. Zelf had ik mij re-
delijk onder controle en was er aan de buitenkant weinig aan
mij te merken. Maar ja, dat is de buitenkant hè…..’   

Ook een onvergetelijke herinnering in uw ANWB-tijd? 
Mail naar hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl.   .
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Joop Lenssinck met dochters Ilvy en Liv op bezoek bij de Masai in Tanzania.

Joop Lenssinck haalt herinneringen op aan de hand van oude foto’s uit een
fotomapje.
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‘Mijnheer Stoovelaar, fietsen is geen verkeer, fietsen is recrea-
tie!’ Aldus de chef van de Verkeersafdeling, de heer Versteeg,
tegen Frank Stoovelaar die hij op 1 april 1974 had aangenomen
als Verkeersdeskundige. Daar kon Frank het mee doen. Het
was de tijd waarin iedereen ging autorijden en de fiets in de
vergetelheid wasgeraakt. Frank vertelt hoe hij meehielp het
tij te keren. 

Mijn kans kwam toen de ENWB werd opgericht. Deze club uitte
zware kritiek op de ANWB omdat die was verworden tot een
autoclub en geen enkele aandacht meer had voor de fiets als
vervoermiddel. Toen tot overmaat van ramp een delegatie van
de ENWB een petitie kwam aanbieden op het hoofdkantoor,
herinnerde hoofddirecteur Blankert mij als persoon met lang
haar en een baard die steeds beweerde dat de fiets heel belang-
rijk was. Ik moest de petitie dus maar in ontvangst nemen. De
ANWB reageerde met een proces tegen de ENWB omdat die
naam teveel op die van de ANWB leek, maar daardoor wel veel
gratis publiciteit kreeg. Uiteindelijk moest de ENWB zijn naam
veranderen; het werd de ENFB. 

De omslag
Chef Persdienst Theo Kroon was met een stofkam door de or-
ganisatie gegaan en had zowaar nog wat fietsactiviteiten ge-
vonden. Echter, bijna allemaal op het gebied van recreatie. Maar
de omslag kwam toen Gerard de Regt chef Verkeersafdeling
werd. Hij kwam van een ingenieursbureau dat onder andere ver-
keersonderzoek had gedaan in Tilburg. En daar bleek dat de
fiets nog steeds een heel belangrijke rol speelde in de mobiliteit.
Niet alleen voor woon-school verkeer maar ook voor de dage-
lijkse boodschappen en, heel belangrijk, als voor- en natrans-
port bij het openbaar vervoer. 
Onder voorzitterschap van directeur Jan Barkhof werd een over-
leggroep opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse af-
delingen elke maand bij elkaar kwamen. Mijn functie werd die
van coördinator Tweewielers, organisatorisch ondergebracht bij
de Verkeersafdeling. De bedoeling was dat alle fietsactiviteiten
werden gecoördineerd en dat er een totaalpakket zou ontstaan.
Hierdoor zou de ANWB weer herkend worden als fietsclub. Ver-
keersveiligheid was daarbij een speerpunt omdat het daar nogal
aan schortte. Later werden ook de andere tweewielers (brom-
en motorfietsen) bij de activiteiten betrokken. Dit doelgroep-
management was niet helemaal nieuw voor de ANWB. Van
oudsher werd de organisatie geïnspireerd door vakmatige hob-
byisten. Zo bevond zich de afdeling Watersport lange tijd in

Amsterdam op het Museumplein en was mijn vader, Jan Stoov-
elaar, samen met Bab van de Weide  in de jaren ‘40 de motor
van de afdeling Kamperen. 

Wrijving geeft warmte én liefde
De tweewieleractiviteiten werden nu wel gecoördineerd, maar
er was geen eigen budget en geen formele organisatie. Er werd
wel nauw en goed samengewerkt met collega’s die affiniteit
hadden op het gebied van tweewielers en ook kans zagen om
hier tijd voor vrij te maken. Hierbij moeten vooral worden ge-
noemd Jan van Tongeren van de Verkeersafdeling, Ferry Smith
van Technische Voorlichting en Tom Bakker van BOA. Belangrijk
waren ook de collega’s van de redacties, met name Jan Korst-
jens van de Kampioen en Mike Bisschops van KCK/Op Pad.
Want zonder publiciteit geen aandacht. 
Kenmerkend voor de ANWB was dat goede initiatieven vanzelf
boven kwamen drijven en werden gerealiseerd. In de periode
1976 tot 1988 werkten we op deze wijze, wat soms ‘vanzelfspre-
kend’ wrijving gaf met de hiërarchische organisatie. Maar wrij-
ving geeft warmte en warmte is liefde! 

De bundeling van de activi-
teiten werd ondergebracht
in tweewielerbrochures
waarbij de fotografie van
Thijs Tuurenhout heel be-
langrijk was. En de vormge-
ving van Hans Martens,
Karel Nikkels en Hans Mee-
usen. Achtereenvolgens ver-
schenen De Motorrijder en
de ANWB, De Fietser en de
ANWB, De Bromfiets in
Beeld, Motorrijders, Moto-
ren en de ANWB en De
ANWB en Fietsen in de Vrije
Tijd. Deze brochures werden

verspreid op de publiekstentoonstellingen zoals de Tweewieler-
RAI en het RAI Motorweekend. Voor het eerst sinds jaren was
de ANWB weer aanwezig op deze tentoonstellingen. 
Naast deze promotiebrochures werden ook inhoudelijke bro-
chures gemaakt met praktische informatie met soms aanspre-
kende titels zoals ‘Je ziet geen zier door zo’n vizier’. Het beslaan
van een valhelmvizier was een probleem en wij gaven oplossin-
gen. 

oe Frank
tweewielers
de ANWB
in fietste

H
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De Zichtbaarheidsfiets
Minister Westerterp had bedacht de verkeersveiligheid van fiet-
sers te verbeteren door het verplicht invoeren van een rode ach-
terreflector. Uit onderzoek was ons echter gebleken dat in
Nederland het grootste probleem bij fietsers zat in de flankbot-
singen en niet bij het achteroprijden. Niet zo verwonderlijk in
een land met veel vrijliggende fietspaden. Via een oud-scholier
kwam ik in contact met een groepje beeldende kunstenaars uit
de Zaanstreek. 
Zij hadden veel ervaring met de visuele waarneming en vooral
de beeldherkenning. Onder de naam IWACC werd samen met
de ANWB praktisch onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid
en herkenbaarheid van de fiets en later ook van brom- en mo-
torfiets. Het eerste resultaat was de ANWB Zichtbaarheidsfiets
die voor het eerst in een perspresentatie werd getoond. Dit eve-
nement vond, heel toepasselijk, plaats in de Velozaal van het
hoofdkantoor. Tot onze grote verbazing zat deze helemaal vol
met journalisten. Het opvallendst aan deze fiets waren vooral
de reflecterende banden die samen met 3M en Vredestein
waren ontwikkeld. Verder had de fiets een geel reflecterend
achterspatbord en de rode reflector geïntegreerd in het achter-
licht. Het bijzondere aan de fiets was de gedachte dat het in het
verkeer vooral gaat om de herkenbaarheid en niet alleen op de
opvallendheid. Wij spraken over de visuele bewapeningswed-
loop in het verkeer waarbij zonder maatregelen fietsers en
voetgangers zeker het onderspit zouden delven. Het zou enkele
jaren duren voordat er wetgeving kwam waardoor reflecte-
rende fietsbanden nu algemeen worden gebruikt. Dit heeft
zeker enkele honderden verkeersslachtoffers onder fietsers be-
spaard. Dat is uiteindelijk ook het belangrijkste resultaat van de
tweewieleractiviteiten van de ANWB..

De ANWB Motorkrant
De later ontwikkelde zichtbare motorfiets leidde tot veel dis-

cussie met motorrijders,
maar hierdoor werd wel
de aandacht gevestigd
op de slechte zichtbaar-
heid van motorrijders.
Het bijna algemeen ge-
bruik van de fluoresce-
rende vesten door
motorrijders is een
goede ontwikkeling die
mede door de ANWB is
gestimuleerd. Maar we
gingen meer doen voor
motorrijders. Omdat
een tijdschrift voor mo-
torrijders ontbrak en de
doelgroep steeds be-
langrijker werd, brach-
ten we de ANWB
Motorkrant uit, een jaar-
lijkse gratis uitgave.
Deze werd ook weer uit-
gedeeld bij manifesta-

ties en toegestuurd aan de leden van wie we het lidmaat-
schapsnummer hadden geregistreerd. We besteedden vooral
veel aandacht aan het praktisch gebruik van de motorfiets. Zo
volgden we Bert van der Snoek als beginnende motorrijder en er
was veel informatie over concrete ANWB producten. Samen
met Unigarant werd een goede en betaalbare motorverzekering
opgezet, die zo succesvol werd dat Unigarant op een gegeven
moment meer motorverzekeringen dan autoverzekeringen
had. En dat gaf natuurlijk ook weer scheve gezichten.
Onder de kop ‘Wegenwacht weer op de motor?’ plaatsten we

in de ANWB Motorkrant ’85 een kort bericht met foto. Op de
foto stonden Cor Luijkx en Willem van Vliet bij een BMW mo-
torfiets met aanhanger in de werkplaats in Voorschoten tussen
de wegenwachtauto’s. In het artikel werd gesuggereerd dat de
Wegenwacht serieus aan het bekijken was of de motorfiets
weer ingezet kon worden. Tot onze verrassing pakte Jos Cleyne
van district Zuid dit idee op. Niet veel later kon Tom Bakker de
eerste BMW uitrusten als wegenwacht motorfiets. 
In die tijd werden ideeën nog wel eens opgepakt zonder eerst in
een strategisch marketingplan te zijn opgenomen. Hulpverle-
ning aan fietsers en bromfietsers deden we toen wel, maar dat
mochten we nooit communiceren. De Wegenwacht was name-
lijk bang dat mensen ons gingen bellen vanaf een plek waar de
Wegenwacht niet kon komen. Hoe anders is het nu. Iedereen
kan bijna overal vandaan bellen en we hebben een succesvol
wegenwachtproduct speciaal voor fietsers en bromfietsers. 
De e-bike is bijna gemeengoed, (brom)scooters bepalen goed-
deels het straatbeeld in de steden en de motorfiets is populair-
der dan ooit. Ook in het woon-werkverkeer. Het is bijna niet
meer voor te stellen dan zo’n 30 jaar geleden de aandacht voor
de tweewieler in her verkeer bijna was verdwenen.

Frank Stoovelaar
Frank begon zijn loopbaan, getuige dit artikel, bij de ideële hoek
van de ANWB. Later stapte hij over naar de commerciële hoek,
Marketing Hulpverlening en Marketing Lidmaatschappen, en  hij
was onder andere betrokken bij de introductie van de ANWB/VISA
card, tanken met korting/ANWB Tankstations en Show your card!
Hij zwaaide na 30 dienstjaren af als Manager Innovatie.
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Rondleiden in Museumwerf Vreeswijk

Dick Schrijvers (68) heeft veertig jaar lang gewerkt voor Auto-
keuringen. Aanvankelijk solliciteerde hij naar een baan bij de
Wegenwacht, maar Mevrouw Boon van Personeelszaken advi-
seerde hem om eens in de Technohal bij het hoofdkantoor in
Den Haag te kijken en een praatje te maken met de mensen die
daar bezig waren met keuringen, onder andere met Koos van
Drunen. Om een lang verhaal kort te houden: Dick was meteen
om en ging aan het werk in keuringsstation Utrecht omdat hij
in die stad op kamers woonde. Hij heeft verschillende dingen
gedaan in stations op verschillende locaties en het uiteindelijk
tot chef geschopt. In 1998 viel het besluit om met de meeste
keuringsstations te stoppen en eind 1999 kwam Dick in de ‘pot’
van overtollig personeel terecht. Maar hij mocht toch blijven
omdat keuringsstation Utrecht één van de vier locaties was die
open bleven. In 2009 nam hij afscheid van de ANWB.  
Vanaf 1973 is Dick in Nieuwegein gaan wonen, om precies te zijn
in Vreeswijk. Hier begint hij zijn verhaal over het vrijwilligers-
werk dat hij daar ging doen.
‘Vanaf 1973 is de rode draad in mijn leven geweest het meeden-
ken en helpen Vreeswijk leefbaar en netjes te houden. Zo was ik
vijf jaar actief in het jeugdwerk, omdat ouderen hier niet meer
voor te porren waren. Ook heb ik in besturen gezeten van de
scholen van mijn twee kinderen.
Om de verpaupering van Vreeswijk tegen te gaan, werd de
Stichting Platform Vreeswijk opgericht en daarin ben ik 28 jaar
actief geweest. Vorig jaar ben ik hiermee gestopt. Vooral van de
bemoeienis met de nieuwbouw in de wijk heb ik veel geleerd. 
Een van mijn hobby’s was en is nog steeds zingen in een zee-
manskoor, de Brulboei. In dat koor heb ik mijn huidige vrouw
Joke, die accordeon speelt, leren kennen. Ik was gescheiden van
mijn eerste vrouw en de echtgenoot van Joke was overleden.
Joke vond het onprettig om alleen heen en weer naar de repeti-
ties te rijden en alleen thuis te komen en daarom en reed ze
vaak met mij mee. Van het een kwam het ander en dat leidde
ertoe dat wij na een latrelatie en een tijdje te hebben samenge-
woond vorig jaar zijn getrouwd.

Naast het zingen en spelen bij de Brulboei gaan wij graag met
de caravan op stap, maar die staat nu te koop. Mijn conditie is
namelijk sterk achteruitgegaan vanwege uitzaaiingen van pros-
taatkanker, die gepaard gaan met veel pijn in mijn been en rug.
Men probeert die pijn met speciale medicatie zoveel mogelijk te
bestrijden en momenteel, we spreken eind juni, is het wel te
doen. Het houdt mij echter niet af van het vrijwilligerswerk dat
ik sinds 2010 nog doe: rondleiden op de Museumwerf Vreeswijk,
die op een paar honderd meter van mijn huis op de Houtwerf
ligt. Het is een scheepswerf voor binnenschepen, waar nog al-
tijd schepen worden gerepareerd. Die moeten wel ouder zijn
dan vijftig jaar en door de mensen zelf worden aangepakt.
Zo’n drie a vier keer per maand geef ik een rondleiding voor
maximaal twintig personen. Ik  begin in een kantoortje waar de
geschiedenis van de werf op panelen wordt getoond en daarna
lopen we de werf op en vertel ik wat er allemaal te zien is. Bij el-
kaar duurt zo’n rondleiding ongeveer een uur; langer moet je
niet doen want daarna verslapt de aandacht. Ik ben een van de
10, 12 gidsen op de werf, allemaal vrijwilligers waarvan een aan-
tal ook in het koor zingt, dus we hebben het best gezellig met
elkaar. Op de werf zijn ook andere vrijwilligers actief, zoals een
timmerman die onder andere allerlei renovatiewerken uitvoert. 
De kennis van scheepsbouw heb ik opgedaan door met anderen
die er verstand van hebben mee te lopen en al zeg ik het zelf,
nieuwe dingen pik ik snel op en kan het daardoor ook goed uit-
leggen. Wel heb ik mijn verhaal dat ik vertel op papier gezet en
dat heb ik voor de zekerheid altijd in mijn zak!’.

Ook als vrijwilliger gewerkt na je pensioen? 
Mail naar hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl. .Wrij&

Dick Schrijvers voor ’zijn’ Museumwerf in Vreeswijk.

De geschiedenis van de werf wordt op panelen weergegeven.
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Resultaat van de enquête onder de leden,
deel 1

Begin dit jaar werd een enquête gehouden over het bezoek aan
de voorjaarsbijeenkomsten en excursies. Er werden twee vra-
genlijsten toegestuurd; een beknopte voor de minder ‘actieve’
leden en een uitgebreidere voor de actievere. We verwachtten
van deze opzet dat we hiermee ook informatie zouden krijgen
van leden die zelden of nooit deelnemen aan de activiteiten van
de vereniging, ofwel van de ‘minder actieve leden’. 
Achteraf hadden we duidelijker moeten maken dat het onder-
scheid tussen actief en minder actief over VG- activiteiten ging,
want veel leden die op andere gebieden zo actief zijn dat ze
geen tijd hebben voor VG-activiteiten, herkenden zich hier niet
direct in. Desondanks heeft de opzet van de enquête een hoge
response opgeleverd. In totaal hebben 341 leden een of twee
enquêtes opgestuurd en dat betekent een response van maar
liefst 45,5%. De korte enquête is 232 maal ingevuld, de uitge-
breide 138 maal. 

Bij het ter perse gaan van deze Buitenband zijn de resultaten
van het eerste deel van de enquête verwerkt. Enkele conclusies
leest u hieronder. In het volgende nummer hopen we ook de re-
sultaten van het tweede deel  te kunnen publiceren.

Hierbij dus enkele conclusies uit de korte enquête onder ‘minder
actieve’ leden (die dus niet deelnemen aan bijeenkomsten en
excursies).
Behoefte aan onderling contact en gezelligheid zijn de belang-
rijkste argumenten om aan een bijeenkomst en/of excursie deel
te nemen. Op enige afstand volgt de behoefte aan informatie,
waarbij ook de affiniteit met de ANWB een rol speelt. 
Desondanks komt het er bij een deel van de leden meestal niet
van. Voornamelijk omdat men nog midden in het leven staat en
het te druk heeft of vanwege het tegenovergestelde, het door
gezondheidsproblemen niet meer kunnen opbrengen.

De fitte groep heeft, op een enkeling na, ook niet zo’n behoefte
om aan VG-activiteiten deel te nemen. Dat is anders bij de min-
der fitte leden. Daar is wel behoefte, maar de drempel is te
hoog. Enerzijds door de fysieke beperkingen, maar ook door
praktische barrières, zoals de afstand, vervoer en kosten. Als
hier oplossingen voor gevonden worden, zou een aantal leden
wél naar bijeenkomsten komen. 

Bij de deelname aan excursies zien we ongeveer een gelijk beeld,
maar het valt hierbij wel op dat iemand die interesse heeft om
een voorjaarsbijeenkomst bij te wonen niet altijd geïnteresseerd
is in een excursie. Andersom geldt dit ook. Niet vreemd, want
deelname aan een excursie vergt meer tijd, brengt meer kosten
met zich mee en je moet ook nog geïnteresseerd zijn in het on-
derwerp van de excursie.  

Zowel bij de fitte als bij de minder fitte groep zien we vrijwel de-
zelfde argumenten om niet deel te nemen. Wel zijn er enkele
verschillen. Zo schrijven de respondenten die het al druk genoeg
hebben, dat ze vaak op vakantie in het buitenland zijn. De min-
der fitte respondenten hebben hier niet of nauwelijks opmer-
kingen over gemaakt. 
De kosten van een excursie worden door 22 respondenten als
een drempel gezien terwijl 23 leden de excursies niet interes-
sant genoeg vinden. 

Als de kosten van een excursie lager en de afstand ernaartoe
korter zijn, zou dat kunnen leiden tot ca. 20 extra deelnemers. 

Ook liggen er nog wat mogelijkheden in het interessanter en
kleinschaliger maken van de excursies, maar deze inspanningen
leveren slechts een relatief beperkt aantal deelnemers extra op,
zodat het de vraag is of dit de extra kosten billijkt. 

ijeenkomsten en excursies: 
meedoen of niet?

B

 Het is geen desinteresse, 
  gewoon te druk

  Massaliteit trekt me niet aan

  Excursies zijn interessant 
  genoeg maar ik heb het te druk

 Ik vind de excursies relatief
  kostbaar



Kleinschalige regionale bijeenkomsten?
Uit de resultaten van dit deel van de enquête kan niet worden
afgeleid of een verandering van de opzet van zowel de bijeen-
komsten als de excursies zal leiden tot een behoorlijke toename
van het aantal deelnemers. Dat gebeurt wél als de afstanden
ernaartoe korter en de kosten lager zijn. 

Ook is duidelijk dat er vooral bij de minder fitte leden behoefte
is aan onderling contact. Enkele respondenten stellen voor om
kleinschalige regionale bijeenkomsten te organiseren. Niet in
plaats van, maar aanvullend op de andere bijeenkomsten en ex-
cursies. Te denken valt aan korte bijeenkomsten waar een kopje
koffie en een gebakje wordt geserveerd. De kosten zijn gering,
de afstanden kort, het vervoer makkelijker te regelen, de bijeen-
komsten kleinschaliger en er wordt invulling gegeven aan de be-
hoefte van onderling contact binnen een groep leden. 

Als vereniging doen we deze leden er een groot plezier mee. 
Uiteraard moet hier wel budget voor zijn en er moeten mensen
zijn die dit kunnen en willen organiseren. 
Omdat dergelijke bijeenkomsten een plaatselijke karakter heb-
ben, is het een logische gedachte de RCP-ers hierbij te betrek-
ken. Uiteraard vergt een en ander een nadere uitwerking, dus:
wordt vervolgd! 

Randolf de Leeuw
regio@vg-anwb.nl   
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column door Joop Karsemeijer
ingen van de DagD

Dom geboren met twee linkerhanden

Als je goed geholpen wilt worden, moet je doen alsof je nergens
verstand van hebt. Deze wijze raad van een bevriende wegen-
wacht heb ik goed in mijn oren geknoopt. Of ik nu te maken krijg
met mijn dokter, de loodgieter of een garagist, ik heb nergens ver-
stand van… Dom geboren met twee linkerhanden, zo gezegd.
En het werkt bijna altijd. Door je afhankelijk te tonen, roep je
mooie gevoelens op bij mensen, die anders te beroerd zijn om
naar je te luisteren. Tot nu toe maakte ik schaamteloos gebruik
van deze menselijke zwakheid.
Maar tijden veranderen. Dat merkte ik laatst. Het kwam eigenlijk
door mijn telefoon.
‘Heb jij nog geen 4G ?’ roept mijn zoon verwonderd als hij even
mijn telefoon gebruikt. Hij is mijn gids en raadsman in cyber-
space. Niet alleen omdat hij er wel iets van af weet, maar vooral
omdat hij assisteert bij mijn aankopen. Hij gunt mij dan echt het
allerbeste en dus ook vaak het allerduurste. Op zijn aanwijzingen
laat ik het in de computerwinkel breed hangen; vaak  heel wat
breder dan in het bijzijn van mijn digibete vrouw.
Dit keer besloot ik eens alleen naar de telefoonwinkel te gaan. Ik
kom daar niet graag. Het zijn vaak van die gelikte ruimtes, waar
van alles ligt uitgestald alsof je het gratis mee kunt nemen. Er zijn
zitjes met koffie-automaten, bemand door snel uitziende jongens
en meisjes die het meestal erg druk hebben met elkaar en met
hun digitale speeltjes.
Een wat ouder iemand - tja, mooier kan ik het voor mijzelf niet
maken - is in die professionele speeltuin eigenlijk niet echt wel-
kom. Ik begrijp dat ook wel. Je verstoort een waarschijnlijk inte-
ressant gesprek over een of ander hightech onderwerp met jouw
domme vragen over het goedkoopste abonnement of de simpel-
ste telefoon met grote toetsen. En, ja hoor, ook hier hadden een
jongen en een meisje in bedrijfskleding het erg druk met elkaar en
hun mobieltjes.
Toen ik een minuut of vijf bij zo’n koffiezitje had rondgehangen,
besloot ik de conversatie toch maar even te onderbreken. ‘Ik ben
op zoek naar een 4G telefoon’ startte ik het gesprek. Twee paar
ogen staarden mij aan verbaasd aan. ‘Een 4G telefoon’, herhaalde
een jongen met een kunstzinnige tatoe op zijn gespierde arm. Hij
bekeek me van top tot teen. Een beetje zoals je vroeger als kind in
een snoepwinkel werd bekeken. ‘Heb je centjes bij je?’ was de
vraag dan meestal. 
Het advies van mijn vriend, de wegenwacht, indachtig ant-
woordde ik: ‘Een 4G telefoon; geen idee wat het is, maar volgens
mijn zoon heb ik die nodig’. ‘Laat uw zoon maar even langs
komen, dan praat ik wel met hem’ antwoordde de getatoeëerde
cyberman en ging weer met zijn telefoontje spelen. 
Ik vertelde het aan mijn zoon. ‘Waarom wil jij een 4G telefoon’
vroeg hij verbaasd; je gebruikt het ding alleen maar om met je
kleinkinderen te bellen’. 
Ik hoeft niet meer te doen alsof ik nergens verstand van heb. Het
is gewoon ook zo!

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com

 Er zijn mij te veel mensen die 
  ik niet ken en niets mee heb

 Met m,n 60e mee geweest,
  voelde als een bejaardenreis
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-   Werd in 1929 geboren te Den Haag en is nu 87 jaar.   
-  Is ongehuwd.
-   Begon als 16-jarige haar (betaalde) werkzame

leven als jongste bediende in het laboratorium van
het toenmalige Ministerie van Oorlog. Daarna ging
ze werken bij de groothandel van haar buurman.  

-   Op 1 augustus 1951 begon zij als medewerkster op
de Ledenadministratie bij de ANWB. Daarna
werkte ze onder andere bij de redactie Autokampi-
oen, een organisatieproject Bijkantoren, de redac-
ties Handboek en Klapband/Binnenband en bij
project Functiewaardering. Ze eindigde als
(eind)redactrice bij Interne Betrekkingen.

-   Op 60-jarige leeftijd maakte zij op 31 augustus
1989 gebruik van de VUT.

-   Heeft een één jaar jongere zus en een tien jaar jon-
gere broer waar zij een goede band mee heeft. 

-   Haar moeder overleed op 53-jarige leeftijd waar-
door ze ook nog de zorg voor het huishouden
kreeg. Haar vader werd 83 jaar.

-   Woont nu in een nieuwbouwhuis, dat ze als casco
kocht, in Dronten. Heeft het met eigen handen op-
geknapt (badkamer ingericht, behangen, geschil-
derd, vloerbedekking gelegd, lampen ophangen,
tuin aangelegd en bestraat, etc.).  

-   Heeft tot haar 80ste de buitenboel geschilderd.
Dat vonden haar zorgzame buren onverantwoord,
en daarna zij ook. 

-   Heeft, in verband met een knieblessure, ‘slechts’
tot haar 75e de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.

-   Heeft tijdens vakanties (onder meer in Oostenrijk,
Frankrijk en Zwitserland) veel bergwandelingen
gemaakt en bergen beklommen. 

-   Loopt nu nog elke dag één uur en tuiniert daarna
meestal nog anderhalf uur. Ze kweekt en stekt de
bloemen en planten zelf. De grote tuin ziet er uit
om door een ringetje te halen. 

-   Is breed georiënteerd en geïnteresseerd. Leest veel
(‘alles wat gedrukt is!’) en is een vlotte praatster.  

-   Eet heel gezond en kookt zelf, behalve op zondag.
Vindt een wijntje lekker, maar drinkt dat slechts
samen met anderen. ‘Alleen vind ik er niets aan.’ 

-   Heeft lange tijd met veel plezier postzegels verza-
meld.  

-   Houdt zich nu bezig met de geschiedenis van haar
(Zwitserse) voorouders. Gebruikt daarbij onder
meer een eigen archief dat naast veel boeken en
andere gedrukte informatie ca 20.000 foto’s van
pagina’s uit eeuwenoude  Zwitserse registers
omvat. De stamboom van vaderszijde gaat terug
tot 1331. Is aan moederszijde nog niet verder geko-
men dan het vermoeden dat haar wortels wellicht
deels Frans zijn.

-   Had eigenlijk paleontoloog of archeoloog willen
worden; door de gezinsomstandigheden was daar
geen kans toe. 

-   Rijdt nog auto. Als haar rijbewijs straks moet wor-
den verlengd, gaat ze weer een BROEM-cursus vol-
gen om er zeker van te zijn dat ze nog veilig, voor
zichzelf en voor anderen, de weg op kan. 

Hannie Pfenninger

-   Staat elke morgen om 5 uur (of eerder) op. ‘Waarom zou ik blijven liggen als ik
uitgeslapen ben; er is nog zoveel dat ik graag wil en goed kan doen!’ 

-   Gaat niet meer op vakantie: ‘Elke dag in mijn leven van nu voelt al als vakantie,
ook thuis!’

V

Ook al kost tijd geen geld, hij is wel kostbaar. 
Voor Hannie is het glas altijd half vol!

Door Mieke Geursen
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Vallende bladeren, dalende rente
De vorige keer had ik nog hoop op een iets stijgende rente. Die
hoop is vervlogen. De rente blijft laag en begint als een molen-
steen te werken. De rente duikt naar een diepte die je tot voor
kort niet voor mogelijk had gehouden. Wie kende vroeger het
begrip ‘negatieve rente’. Ja, rente tot boven de 10% kenden we
wel. Vergeleken met nu was het toen Luilekkerland voor de pen-
sioenfondsen.

Meer en minder
Misschien is het niet opgevallen, maar de AOW is verhoogd. Niet
veel, maar toch bijna vier euro per maand voor gehuwde
aow’ers. De AOW beweegt mee met de kosten van levensonder-
houd. Dit in tegenstelling tot het ANWB Pensioenfonds. Het
pensioen zou kunnen stijgen als er voldoende geld in kas was
voor toekomstige verplichtingen, maar de weelde van indexatie
kennen we al jaren niet meer. Het tegengestelde zit waarschijn-
lijk nog wel in het geheugen. In april 2013 is er gekort. En die kor-
ting is nooit meer opgeheven. Een nieuwe korting is zeker niet
uitgesloten. De beleidsdekkingsgraad is nog steeds aan het
dalen. Eind juli 2016 was met 92,6 de laagste stand van 2016 be-
reikt. Eind 2015 was de stand nog 96,1. Eind 2012 was het 95,0.
Toen volgde in april 2013 de genoemde korting. Hierbij nog de
opmerking dat er in de afgelopen jaren aan de beleidsdekkings-
graad is gesleuteld, zodat de getallen niet één op één vergelijk-
baar zijn. En mocht u zoeken naar vergelijkingsmateriaal: de
beleidsdekkingsgraad bij het ABP (pensioenfonds voor ambtena-
ren) was eind juli van dit jaar 89,9. Lager dus dan bij de ANWB.

Wondertje?
Hou er maar rekening mee dat er in 2017 opnieuw sprake zal zijn
van een korting, tenzij er wonderen gebeuren. Maar wonderen
bestaan nog, dus wie weet. Zo’n wondertje zou door de politiek
kunnen ontstaan. De contouren worden al een beetje zichtbaar.
De minister van Financiën begint zich over vormen van com-
pensatie voor de kortingen al wat positiever uit te laten. Hij is
van PvdA-huize. De minister-president is wat meer bedaagd in
zijn uitlatingen, maar hij komt dan ook uit het VVD-huis. Het
wondertje zou misschien kunnen zijn dat in de aanloop naar de
verkiezingen bedacht wordt dat extra uitkeringen voor gepensi-
oneerden goed zouden kunnen zijn voor de Nederlandse econo-
mie. Maar voor alle duidelijkheid: bespiegelingen in het heden
zijn geen garantie voor de toekomst.

Wat u mist
Misschien hebt u het niet gemerkt, maar u bent de afgelopen
jaren armer geworden. Als u vanaf 2003 al ANWB pensioen
ontving, dan had u op 1 januari 2016 een achterstand van
13,57%. In de jaren tussen 2003 en 2016 is het pensioen maar
gedeeltelijk en soms jarenlang helemaal niet geïndexeerd. Ons
lid Loek Schouten, die jarenlang actief was als vertegenwoordi-
ger van de gepensioneerden bij de voormalige Deelnemersraad

en het oude Verantwoordingsorgaan, heeft dat becijferd op
basis van cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statis-
tiek). Het goede nieuws is dat de kosten de laatste jaren niet
meer sterk zijn gestegen en in juli 2016 vergeleken met juli 2015
zelfs iets daalden. Uit de voorlopige cijfers blijkt een daling van
iets meer dan 0,3%. Dat is - theoretisch - een meevallertje.

De toekomst van het ANWB Pensioenfonds
Bureau Sprenkels en Verschuren, dat in opdracht van het Pensi-
oenfonds en ANWB BV onderzoek verricht naar de toekomst
van het fonds, heeft eind augustus een tussenrapportage met
het bestuur van het Pensioenfonds besproken. Tegen het einde
van het jaar zullen de contouren voor de toekomst van het Pen-
sioenfonds hopelijk duidelijk zijn.
Als u op de hoogte wilt blijven van nieuws en ontwikkelingen
moet u kijken op de website van het pensioenfonds (www.pen-
sioenfondsanwb.nl). Die site is in augustus vernieuwd en er
wordt nog verder aan gewerkt. De teksten zijn opgefrist en de
vormgeving is aangepast. Bekijk het gerust met een computer,
smartphone of tablet. De site past zich automatisch aan bij het
apparaat dat u gebruikt.

Zorgen voor morgen
Even een up-date. Mijn buurman - die met een gebroken boven-
been uit de vorige Buitenband - heeft inmiddels een traplift.
Dat bevalt goed. Thans wordt er nagedacht over een sta-op-
stoel. Van een gebruiker van zo’n stoel ontvang ik zeer positieve
berichten. Het is zeker iets om over na te denken.

Zorgverzekering
Het kiezen van een goede zorgverzekering is lastig omdat u zult
zoeken naar een verzekering die zoveel mogelijk op maat is. Dan
is er ook nog onderscheid tussen een eigen bijdrage en een
eigen risico. Voor sommige ziektekosten uit het basispakket be-
taalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen. De
overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe
hoog die bijdrage is. 
Het eigen risico is het maximale bedrag dat u moet betalen als
u zorgkosten maakt. U betaalt dus zelf de eerste € 385 (in
2016). Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. U kunt
het eigen risico verhogen, waardoor de maandelijkse premie
wordt verlaagd. Voor bepaalde kosten, zoals het bezoek aan
een huisarts, geldt geen eigen risico. Hou er rekening mee dat
sommige zorgkosten, bijvoorbeeld van ziekenhuizen, laat in re-
kening worden gebracht. Als u in 2016 een operatie heeft on-
dergaan en de rekening pas medio 2017 komt, zal de
zorgverzekeraar nagaan of u de limiet in 2016 van € 385 al heeft
bereikt. Als dat niet het geval is, krijgt u alsnog een rekening.
Doorschuiven naar het risico van 2017 mag niet.
Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering vindt u meer
informatie, ook over 2017. Beno Koens

bkoens@hetnet.nl

orgZ&
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Personalia per 22 augustus 2016                                               
Regio

Nieuwe leden
Dhr. A.L. (Adriaan) Huigen, Leusdenhof 339, 11058 DS  
Amsterdam, tel: 06-53516309, redacteur Kampioen, 
hoofdredacteur Promotor, senior redacteur Auto-
kampioen, redacteur ANWB/Auto                                                           11
Dhr. P.R.R. (Peter) Hoenders, Nieder-Röder-Strasse 24,
Residenz-2, D-63322 Rödermark, Duitsland, 
tel: 0049-6106-2677812, expert expertise motor-
voertuigen                                                                                                            99
Dhr. J.J. (John) Artz, FRoulet 9, 5171 SE  Kaatsheuvel, 
tel: 0416-543099, manager autokeuringstation, team-
manager wegenwacht, regio adviseur wegenwacht                        71 
Dhr. N. (Niek) van der Heijden, Kameraarslag 30, 2805 DM
Gouda, tel: 06-51702015, redacteur, eindredacteur, hoofd-
redacteur, ontwikkelaar websites en cms                                              32
Dhr. A.V. (Anton) Melchior, Roerdal 16, 2904 CZ  Capelle
a/d IJssel, tel: 010-4518826, hulpverlener Alc buitenland, 
div, man. presentatie en voorlichting                                                      53
Dhr. J.W.J. (Hans) Heldoorn, Breedestraat 97, 6983 BX  
Doesburg, tel: 0313-474705, wegenwacht                                             83
Dhr. P. (Pier) Jongsma, Papiermolen 62, 2317 SW  Leiden, 
tel: 06-24221778, Medewerker ICT-helpdesk                                        20
Dhr. Mr. D.B. (Daan) Reuhman, Pelikaanhof 25, 2264 JG  
Leidschendam, tel: 070-3202411, juridisch medewerker                 23
Dhr. P. (Paul) Raasveldt, Patrijslaan 6, 2566 XM  Den Haag, 
tel: 070-3629662,hulpverlener Alc Lyon, manager distri-
butiecentrum, manager technisch magazijn, wagenpark 
beheerder                                                                                                              41
Dhr. F. (Fer) de Jong, 10 Ambleside Village, 6571 Knysna, 
South Africa (SA), Po Box 1372, 6570 Knysna, SA, tel:
+27726754614, centrale reserveringen, insp. blauwe vlag,
coördinator trapvaardig en anwb streetwise                                       99
                                                                                                                                   
Verhuisd
Dhr. J. Minnema, Antoniushof 47, 3417 JL  Montfoort, tel: 
ongewijzigd                                                                                                          59
Dhr. A.H.W. van de Wetering, Molenpolder 76, 3453 NZ  
De Meern, tel: komt nog?                                                                              59
Mw. J.C.M. van Zandvoort-van Dam, Korhoenlaan 29, 
3847 LL  Harderwijk, tel:?                                                                               65
Dhr. J.B. Onink, Golfresidentie 59, 8251 NK  Dronten, tel: 
06-83713162                                                                                                         88
Dhr. H.J.A. van Roon, Mozartstraat 70, 5802 HT  Venray, 
tel: ongewijzigd                                                                                                  77
                                                                                                                                   
Overleden                                                                  
Mw. J.C. Verstraaten, Den haag, 17 maart 2015                                   41
Mw. M.J. de Haan, (echtgenote van C.H. Visser), Rijsen-
hout 25 mei 2016                                                                                               11
Dhr. J. van Drunen, Voorschoten, 14 juli 2016                                        20
Mw. D.P. Baas, (echtgenote van J.P. van Lelieveld), Den 
Haag, 29 juli 2016                                                                                               26 

Opgezegd
Mw.  B.G.H. Jacobs-Stienezen, Prinses Ireneweg 10, 
3991 BG  Houten                                                                                                59

L
Wijziging regio
Dhr. A.H.W. van de Wetering, van regio 41 naar 59                            59
Dhr. J.B. Onink, van regio 50 naar regio 88                                            88

Van het Ledensecretariaat
Soms is het moeilijk om iets schrijvenswaardigs te bedenken voor
deze rubriek. En dat is dit keer het geval. Want wat kunnen we mel-
den? 
Ja natuurlijk, dat de zomer alweer bijna voorbij is. Hebt u ook zo ge-
noten? Wij vinden deze zomer eigenlijk maar tegenvallen. De
meeste zomerse dagen leken te vallen op die dagen dat wij druk
aan het werk waren voor ‘onze’ VG! 
En ja, natuurlijk kunnen we ook melden dat we sedert de vorige
Buitenband weer tien nieuwe leden hebben ingeschreven, maar
dat er helaas ook twee overleden leden en twee echtgenotes van
leden te betreuren zijn. En dat één lid het lidmaatschap heeft op-
gezegd in verband met persoonlijke omstandigheden en dat vijf
leden een ander woonadres hebben betrokken. Maar dat kunt u ei-
genlijk allemaal al lezen in de rubriek Personalia op deze pagina.
Oh ja…. en dan natuurlijk ook nog dat we merken dat u onze le-
denlijst op de website (vg-anwb.nl) regelmatig bezoekt, maar vaak
de opmerkingen daarover en aanvullingen daarop doorgeeft aan
onze webmaster Chris Soudan in plaats van aan ons, het Ledense-
cretariaat. Edoch, de  webmaster kan deze veranderingen niet ver-
werken. De complete ledenlijst, mèt aanvullingen en
veranderingen, wordt door ons elke 14 dagen opnieuw bij hem aan-
geleverd.
En ‘last but not least’ kunnen we u vertellen dat wij zelf  in elk geval
met veel plezier hebben deelgenomen aan de beide excursies (Mil-
joenenlijntje en Kolenmijn in Limburg op 15 juni en de boottocht
door het Groene Hart op 24 augustus) en dat we met genoegen
hebben vastgesteld dat de belangstelling voor beide excursies (te)
overweldigend was en het enthousiasme enorm! Voor beide excur-
sies moesten we een wachtlijst hanteren, waarvoor we gelukkig
een oplossing vonden. Voor de eerste excursie werd die gevonden
in het inzetten van een extra treinwagon en bus. Bij de tweede ex-
cursie werden we gered door de weergoden, die ons goed gezind
bleken te zijn, waardoor ook gebruik kon worden gemaakt van het
buitendek van de Olympia. Wat een prachtige afsluiting van het
VG-excursiejaar!

Mieke Geursen en Rolf van der Loo



De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het zomernummer 2016 luidt:

uzzel
Horizontaal
1 Soort koraalvis 6 grootste landdier 12 dagroofvo-
gel met veerloze kop 14 zoogdier 15 uitroep 17
edelgas (symbool) 18 primaat 20 voorzetsel 21
meervoud (afk.) 22 puntdicht 25 dier dat van
krengen leeft 28 land in Zuid-Amerika 29 katach-
tig roofdier 31 verstand 32 tin (symbool) 33 indivi-
duele gezondheidszorg (afk.) 35 niet glad 36 dag
van de week (afk.) 37 en dergelijke (afk.) 38 wijze
waarop een kledingstuk gesneden is 40 zintuigen
42 gesteente 44 rijstgerecht 45 Officier in de Orde
van Oranje-Nassau (afk.) 47 schallend geluid 49
eenhoevig gestreept zoogdier 52 doppen, hulzen
van peulvruchten, vlas enz. 53 raar aanwensel 55
francs (afk.) 57 de oudere (afk.) 59 onaangenaam
zoet van smaak 61 deel van een been 62 soort aap
64 beoefenaar van de leer van de betrekkingen
tussen dieren en planten en hun omgeving of tus-
sen dieren en planten onderling 66 etage (afk.) 67
soort lamp (afk.) 68 seizoen 70 familielid 71 ijzer
(symbool) 72 muziekgenre 74 klein motorrijtuig 76
zuigorgaan bij vlinders 77 fijn verdeeld.

Verticaal
1 Levend wezen 2 zilver (symbool) 3 rechtop-
gaande watervogel 4 vrucht 5 daar 7 Nederlandse
provincie (afk.) 8 een onbepaalde zaak 9 sprook-
jestoneel 10 slee 11 voldaan 13 muzieknoot 16 toe-
gankelijk 18 houtskool 19 siervogel 21 honingwijn
23 titel 24 reeds 26 Aruba (in internetadres) 27 om
30 jubelstemming 34 hertachtig dier met zeer
lange hals 36 treurig 38 ziek 39 duivenhok 40 oost
ten zuiden (afk.) 41 onvriendelijk 43 boom 46
onder andere (afk.) 48 natuurlijk woongebied van
een organisme 50 soort aap 51 soort beer 53 kleur
54 het tegoed dat een ander te vorderen heeft
(afk.) 56 soort roofdieren 58 knaagdier 59 familie-
lid 60 sportclub (afk.) 61 mat 63 dus 65 werk 69
koude lekkernij 72 jongstleden (afk.) 73 zoon (afk.)
74 queteletindex (afk.) 75 lidwoord. 

P

ROODBORSTTAPUIT

Wij hebben 39  inzendingen ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 13 juli  j.l.
De winnaar is geworden:

De heer R. Anninga te Dalen, van harte gefeliciteerd!

De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 5 oktober 2016  naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar:  puzzel@vg-anwb.nl 


