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Druk Buitenband
De Boer, Zoeterwoude

edactioneel

Het afgelopen zomernummer is alom po-
sitief ontvangen, wat mij tot vreugde
stemt als kersverse medewerker van de
Buitenband. 
Om hier iets zinnigs te berde te brengen,
heb ik eens de Buitenbanden uit het ar-
chief geraadpleegd. Wat me opviel was
vooral het verschil in politiek-sociale be-
wogenheid van de diverse hoofdredacteu-
ren. 
Dat is op zich ook niet onlogisch, ieder vo-
geltje zingt immers zoals het gebekt is.
Helaas is mijn politieke oriëntatie beperkt,
zodat u op dit gebied niet veel van mij
kunt verwachten. 

R

Foto omslag: Salineras in de Andes.

Sociaal gevoel, ja dat is er in vele soorten.
Wonend in het buitenland, zie je goed de
verschillen tussen Nederland en je woon-
land. Je ziet dus ook hoe het anders kan,
soms beter en soms minder goed. 
Gepensioneerden zijn in Nederland in
ieder geval heel goed af. Toch is mijn pen-
sioen in de afgelopen tien jaar niet vooruit
gegaan, maar de lasten zijn evenwel aan-
zienlijk gestegen. 
Dat evenwicht zou naar mijn mening drin-
gend hersteld moeten worden. Dus toch
een politiek statement? Nee, gewoon ja-
renlange ervaring.

Luc van der Woude

Van de hoofdredacteur

Willem Amons
Oud 67 jaar
Wederom ongehuwd (2)
Zoon, 26 jaar

FF voorstellen:

Sinds mei 2017 bestuurslid voor de Regio
Contact Personen (Regiocontact)

Wat ik er allemaal van gebakken heb als
medewerker van ANWB afdeling Treasury
is uiteraard van belang, maar ik prefereer
toch meer aandacht te geven aan toe-
komstige aanp(b)akkerijen.

Persoonlijke benadering
Allereerst wil ik alle regiocontactpersonen
persoonlijk van gezicht tot gezicht spre-
ken. Ik ken namelijk bijna iedereen (niet)
en daar moet verandering in komen. Im-
mers, hoe kan je mensen aansturen die je
niet eens kent? Een aantal RCP-ers heb ik
inmiddels benaderd, wat vanaf begin au-
gustus een aanvang heeft genomen.

Doel en of uitgangspunt
Onze RCP-ers moeten grip krijgen op onze
leden. 

Echter, een uitjes-commissie zijn wij niet.
Zowel praktische als niet praktische zaken
zullen aan bod komen. In voorkomende
gevallen heb je als RCP-er alle vrijheid om
je taak in te vullen zoals je die zou uitvoe-
ren, zodra jij in een soortgelijke positie te-
recht zou komen. Kortom: laat je verstand
in de waan en zet je gevoel vooraan.

Bijeenkomst
Het spreekt voor zich dat het meer dan
wenselijk is, dat op de RCP-vergadering in
de Bilt op woensdag 25 oktober 2017 om
10:45 uur het voltallige RCP-’bestand’ aan-
wezig is.

Uw kersvers bestuurslid bestrijdt namelijk
de gedachte VRIJHEID blijheid. Hij verkiest
liever de door hem zelf verzonnen slogan
BINDING geeft opwinding.

Willem Amons
Regiocontacten VG-ANWB
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an de voorzitter
In het vorige nummer van de Buitenband
vertelde ik over de brainstormsessie van
begin maart. Inmiddels zijn we bezig een
aantal ideeën, die daar naar voren zijn ge-
komen, uit te werken en tot uitvoering te
brengen. Eén van de punten om aantrek-
kelijk te blijven voor nieuwe leden is de
verdere ontwikkeling van onze website.

Nu zo’n vijf jaar geleden heeft Chris Sou-
dan, ook de vormgever van de Buiten-
band, de website van onze vereniging
opgezet, deze onderhouden en steeds op-
nieuw van content voorzien. Chris heeft
zich de kennis daarvoor indertijd zelf eigen
gemaakt en we mogen hem zeer dank-
baar zijn voor de voortreffelijke wijze,
waarop hij alles opgezet en bijgehouden
heeft. 
De ontwikkelingen op het gebied van web-
sites met het gebruik maken van databe-
standen zoals ons ledenbestand en met
de interactiviteit, die door jongere genera-
ties van onze (toekomstige) leden ge-
wenst wordt, gaan hard en vereisen
steeds complexere technieken. De wereld-
wijde hacks van bedrijven en instanties en
de grote datalekken maken duidelijk dat
websites echt een goede beveiliging nodig
hebben. Daarvoor moet de website van
onze vereniging nu vernieuwd worden.
Binnenkort gaat u post van ons ontvangen
met nadere informatie en instructies. Het
is een mooie samenloop van omstandig-
heden dat onze nieuwe hoofdredacteur
Luc van der Woude ook ICT-specialist is en
hij gaat onze website aan de laatste stand
van de techniek aanpassen en zal deze ook

technisch onderhouden. En Jos Vroomans
gaat als nieuwe web-redacteur Chris on-
dersteunen bij het up-to-date houden van
de inhoud van de website.

Over nog tal van andere nieuwe activitei-
ten, die in de brainstormsessie besproken
zijn, gaan we verder nadenken. Inmiddels
gaan de bekende activiteiten natuurlijk ge-
woon door. Na de excursie naar het Zui-
derzeemuseum en de stadwandeling in
Alkmaar kijken we bij het gereedmaken
van dit blad nog vooruit naar de boot-
tocht op de Linge. Door de grote belang-
stelling en de beperkte capaciteit van de
boot dreigde al snel het maximale aantal
deelnemers overschreden te worden. Al-
tijd jammer als we leden moeten teleur-
stellen. Met het charteren van een tweede
boot kunnen we dat gelukkig voorkomen.
Met net zulke goede weersomstandighe-
den als de afgelopen jaren kan het met
twee boten een dubbel succes worden.

Onlangs hadden we weer ons jaarlijks
overleg met de ANWB-directie, met de
bevestiging van de goede contacten en de
continuering van de financiële ondersteu-
ning van onze vereniging en van de facili-
teiten voor gepensioneerden. 
En we hebben besproken hoe de oud-me-
dewerkers dit jaar echt tijdig te informe-
ren over de ziektekostenverzekeringen,
waarvoor iedereen aan het eind van het
jaar weer een keuze moet maken.
De ANWB wil en kan daarmee als een
prima oud-werkgever beschouwd worden
en veel van onze leden zullen dan ook in

V
hun familie- en kennissenkring als ambas-
sadeur voor de ANWB optreden of doen
vrijwilligerswerk bij de ANWB (zie het arti-
kel elders in dit blad). 
Maar oud-medewerkers, die door een re-
organisatie voortijdig zijn vertrokken, kij-
ken daar wellicht anders naar. Juist voor
hen kan de VG-ANWB een belangrijke rol
spelen, door ook hun belangen te beplei-
ten richting HRM, Pensioenfonds en Soci-
aal Fonds van de ANWB. En ook in onze
organisatie kunnen we nog heel wat vrij-
willigers gebruiken, niet alleen als regio-
contactpersoon, maar ook in de nieuwe
werkgroepen voor evenementen, ledenad-
ministratie en ‘Nieuwe activiteiten’. We
zien de aanmeldingen graag tegemoet.

In het bestuur en het Verantwoordingsor-
gaan van ons pensioenfonds lopen dit jaar
de zittingstermijnen af van twee van onze
vertegenwoordigers. We zijn trots dat wij
zulke uitstekende kandidaat-opvolgers uit
ons midden kunnen voordragen.
Marlène Philippus is inmiddels voorgedra-
gen voor een nieuwe termijn in het be-
stuur. Maar als zij naar verwachting in een
half jaar de functie van secretaris, die zij in
het bestuur bekleedt, aan een ander kan
gaan overdragen, treedt zij terug en zullen
we onze penningmeester Bert Nollen als
haar opvolger voordragen.
Als opvolger van Beno Koens hebben we
Jaap de Wever voorgedragen voor het VO,
het Verantwoordingsorgaan van het Pen-
sioenfonds. Als er geen tegenkandidaat
wordt gesteld is zijn benoeming een feit,
met een tegenkandidaat zullen er eerst
verkiezingen volgen. Van het ANWB Pen-
sioenfonds hebt u daarover inmiddels be-
richt ontvangen. 

Mooie (na)zomer voor iedereen en graag
allemaal tot ziens.

Dick Kooman, voorzitter VG-ANWB
voorzitter@vg-anwb.nl.
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Dit zijn ze 
Cees Cramer en Gerard Kerkhof reageerden met-
een op de vraag wie er op de foto staan in de vo-
rige Beste Mensen. Naast Jan Ham zien we John
Aschman, Mark van Noord, Cees Cramer, Gerard
Kerkhof, Hans van Hilten, Willem Buutveld, Joop
Hamerslag, Aad Blankenstein, Jaap Overduin en
Wim van Houts. De foto moet rond 1973 ge-
maakt zijn door Leo Scheffer.

Reactie op Uit het dagboek
van Tom 
In het zomernummer vroeg Tom Visser
zich af of zijn verslagen van zijn fietstocht
langs de randen van Nederland (vier afle-
veringen Uit het dagboek van Tom) voor
herhaling vatbaar is en inspiratie gaf. Ik
vond zijn verhalen zeer inspirerend, echter
niet ter navolging. Maar dat komt door
het verschil in leeftijd en de daarbij beho-
rende vitaliteit. Ik vond het wel leuk om te
lezen, vooral vanwege de wijze waarop
Tom verslag doet: niet te breedvoerig,
maar wel aandacht voor wat de fietser
meemaakt. Toms aangekondigde plan om
langs de Oostzee en verder te fietsen mag
er ook zijn! Ik hoop zijn reisverslag te zijner
tijd graag te lezen. 

Loek Schouten 

Francine Hopman koninklijk
onderscheiden
In het vorige nummer konden we melden
dat onze leden Loes Edzes en Jan de Kok
koninklijk zijn onderscheiden. Ko Diele-
man meldt ons dat ook ons nieuwe lid
Francine Hopman deze eer te beurt viel.
Ko motiveert als volgt waarom Francine
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau is be-
noemd. 
‘Gedurende haar 32-jarige loopbaan bij de
ANWB heeft Francine Hopman honder-
den leden op voortreffelijke wijze op weg
geholpen. De samenwerking met de bui-
tendienst, de Wegenwacht, verdient ook
alle lof. Tijdens haar loopbaan heeft ze
veel nieuwe collega’s opgeleid en ver-
trouwd gemaakt met de ingewikkelde en
serviceverlenende instelling die de ANWB
kenmerkt. In 2001 maakte Francine ge-
bruik van de VUT-regeling. Afscheid van
haar werk betekende geenszins afscheid
van het maatschappelijk gebeuren in de
regio. Ze is voorzitter cliëntenraad van
woonzorgcentrum De Vurssche in Axel,
voorzitter van het bestuur van het appar-
tementencomplex Everingen, lid Maat-
schappelijke Adviesraad Woongoed
Zeeuws Vlaanderen en van de Adviesraad
WMO Terneuzen.’ 

Ko Dieleman, Oud Wegenwacht 105.

What,s in a name
In de vorige Beste Mensen is per abuis de
naam van Victoria de Kleijnen foutief ge-
schreven, zonder n na de ij. Uiteraard heeft
de redactie hiervoor haar excuus aangebo-
den. Victoria reageerde hier op een originele
wijze op: 
‘Ach beste Bert, ik kan je geruststellen; elk

geschrift van mij wemelt van de typefou-
ten! Ik ervaar dit echter niet als een groot
probleem, doorgaans begrijpt iedereen wat
ik bedoel met mijn schrijverijen. Wellicht is
het een beetje zoals Sam Schouten vaak zei
tegen mij:
‘Ik hoef toch niet alles letterlijk te zeggen
tegen iedereen? Ze! moeten gewoon begrij-
pen, wat ik wil!’ En mijn dierbare vader zei in
zulke situaties vaak tegen mij: ‘Victoria,
denk je nou echt dat mensen geïnteresseerd
zijn hoe jouw naam geschreven staat?’
Kortom, beste Bert, ik hoop dat je met
deze woorden gerustgesteld bent.’

Victoria de Kleijnen

De fotocollages van Bram
Visser
In het vorige zomernummer plaatsten we
een fotocollage van heel veel (oud)col-
lega’s. Ook in dit nummer (en twee num-
mers hierna) kunt u zien of u nog mensen
(her)kent. 
Bij de vorige collage vergaten we te ver-
melden wie de bedenker en maker is:
Bram Visser. 
Bram over het hoe en waarom: ‘Ik heb
deze collages gemaakt toen ik met de VUT
ging, in 2005. Waarschijnlijk als een soort
verwerking. Het was een monnikenklus en
toen ik er klaar mee was, heb ik er zelfs bij
zitten huilen (wat ik niet zo gauw doe).
Het is geen representatief beeld van de
ANWB, het zijn alleen mensen die ik goed
heb gekend. Wat me opviel tijdens het
maken van de collage is dat er bijna nie-
mand bij zit die ik echt onaardig vond. Als
je elkaar lang kent, ga je elkaar meer waar-
deren denk ik.’ 

Redactie



Beste lezer,
In deze rubriek krijgt u, lezer, de gelegenheid om te reageren
op artikelen in de Buitenband. Ook kunt u hier kwijt wat voor
andere lezers van belang, interessant of gewoon leuk om te
lezen is. Schroom niet om ons te mailen! 
redacteur1-bb@vg-anwb.nl
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Vervolg Vrij en Werk 
Adriaan Huigen
In de vorige Buitenband vertelde ik dat ik
dankzij mijn PABO diploma ’voor de klas’
heb gestaan. Mijn groot rijbewijs (dat ik in
1978 haalde) bewijst nu ook zijn nut. In-
middels heb ik code 95 behaald, zodat ik
nu ook personen per bus mag vervoeren
en dus buschauffeur kan worden. Bij mij
betalen investeringen uit een ver verleden
zich ineens uit. Mijn slogan is dan ook: In
het verleden behaalde resultaten geven
enige garantie voor de toekomst!
Adriaan Huigen, voorheen autojournalist, o.a.

bij de Kampioen en AutoKampioen 

De veer
Joop Schindeler geeft de veer door aan
Janny Bemelman. Hoewel hij hem aan veel
oud-collega’s gunt, springt Janny er wat
hem betreft bovenuit. Joop leerde Janny
kennen toen zij als telefoniste vanuit
Naarden naar Badhoevedorp werd over-
geplaatst. Zij was de vrolijke noot in de
meldkamer en een sociaal persoon waar je
met je wel en wee terecht kon. Waar Joop
haar nog meer in waardeert, zijn de soci-
ale activiteiten naast haar werk. 
Hoewel Janny het moeilijk vindt om een ik-
verhaal te schrijven, vertelt ze er hierna
zelf over.
‘Ik ben in maart 1984 bij de meldkamer
Naarden begonnen. Het was wel even
wennen om in onregelmatige dienst te
werken, met twee jonge kinderen en een

man die een zware baan had. De kinderen
vonden het echter helemaal niet erg om in
het weekend, als wij moesten werken, bij
oma of tante en oom te logeren. Het was
een fijne tijd in Naarden; door zijn klein-
schaligheid was er goed contact met bijna
iedere Wegenwacht. Wij woonden toen in
Nigtevecht, op een woonbootje van 3,40 x
11 meter. Menig caravan is nu groter! Later
heeft mijn man Cor zelf een grotere ark
gebouwd op een casco; een prachtige wo-
ning op het water. Op het werk kondigde
zich de eerste (van de vele volgende!) reor-
ganisatie aan. De kleine meldkamers gin-
gen dicht. Wij konden naar Badhoevedorp,
maar moesten wel solliciteren. Omdat en-
kele Verkeerswachten met pensioen gin-
gen, ontstond er een tekort aan mensen
achter de mobilofoon. Mij werd gevraagd
of ik daar iets voor voelde. Ik was hier best
mee vereerd: ik werd de eerste vrouwelijke
VKW! Maar het was wel wennen hoor…. 

In het personeelsblad zag ik een oproep
van een collega uit het Zuiden. Hij ging
met een goederentransport naar Roeme-
nië en vroeg of er mensen waren die ook
wat konden bijdragen. Ik ben toen een
beetje gaan rondvragen bij collega’s en
heb aardig wat spullen kunnen verzame-
len om mee te geven. En zo is het ‘virus’ bij
mij begonnen. Dat werd vooral aangewak-
kerd toen ik een keer mee kon met een
transport naar de tehuizen en ziekenhui-
zen waarvoor de spullen bestemd waren.
Wat ik daar zag is onvoorstelbaar. En dat
in Europa! Ik ben drie keer mee geweest en
zag gelukkig wel wat verbetering voor de
mensen daar. Al was het maar een drup-
pel; vele druppels maken uiteindelijk toch
een plasje. Ik kreeg steeds meer oog voor
aanbiedingen: ondergoed bij de Hema,
drie handdoeken halen, twee betalen. Ook
veel spullen uit de Kringloopwinkels. De

fietsenstalling in Den Haag stond vol met
ongebruikte fietsen die vernietigd dreig-
den te worden. Ik mocht ze hebben, maar
moest wel zelf zorgen dat ze daar weg
kwamen. De Truckservice van Den Haag
heeft ze naar Badhoevedorp gebracht.
Mijn broer heeft daar menig uurtje staan
werken om de fietsen gebruiksklaar te
maken. 
En zo rolde ik van het een in het ander. Een
volgende reorganisatie stond al voor de
deur. Ik was inmiddels 59 en kon met de
VUT. Als ik nu zie hoe lang mensen moe-
ten doorwerken, dan besef ik dat wij toch
heel veel geluk hebben gehad. Maar om
achter mijn zelf gekweekte geraniums te
gaan zitten, ligt niet in mijn aard. 
De provincie zorgde er ook voor dat we
niet echt aan rust toekwamen: woonbo-
ten moesten verdwijnen uit de Vecht en
als burger win je het nooit van de over-
heid. We wonen nu alweer zes jaar in een
huis in Vreeland en dat bevalt ons ook
prima. 

Ik hoorde van iemand dat er taalmaatjes
gezocht werden om vluchtelingen te hel-
pen met de Nederlandse taal. Ook wij
hebben diverse vluchtelingen in het dorp
die ik graag wilde helpen. Als ze naar het
gemeentehuis moesten, ging ik met ze
mee. Zeker in het begin was het best inten-
sief; de papieren die ze kregen konden ze
niet lezen. Ik hielp ze waar het kon: begelei-
den bij bezoeken aan de schoolarts- en
tandarts, bij de zwemlessen, etc. Ik ben er
erg druk mee en vandaar dat ik ben gestopt
als RCP-er, want ik vond dat ik die taak niet
meer naar behoren kon vervullen. 
Inmiddels zijn ‘mijn vluchtelingen’ redelijk
ingeburgerd, zodat ik weer een beetje tijd
heb voor andere dingen. Want voorlopig
heeft de medemens nog veel hulp nodig
en ik hoop dat nog lang te mogen doen.’   

Janny Bemelman achter de geraniums.
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Happy Single?

Als bijvoorbeeld één van de twee part-
ners komt te overlijden moet er vaak één
alleen verder. Maar het ‘alleen verder
moeten’ gaat gepaard met allerlei onver-
wachte probleempjes. Dat weet Annette
Notenboom maar al te goed. Ze heeft
tips voor aanstaande singles, die happy
willen blijven of voor bestaande singles,
die happy willen worden. 

En we leefden nog lang en
gelukkig 

Natuurlijk hopen we allemaal dat onze
trouwbeloften, die we jaren geleden tegen
elkaar uitspraken, heel lang stand zullen
houden. Helaas gaat dat niet op voor veel
huwelijken. Eén op de drie huwelijken
strandt voortijdig door een scheiding. Ter-
wijl we beloofden dat we bij elkaar zouden
blijven ‘tot de dood ons scheidt’. Als je nog
jong bent kun je weer op zoek gaan naar
een nieuwe partner en opnieuw beginnen.
Maar als je dat niet lukt, dan moet je het
alleen zien te redden. 

Hij en zij

Hij was gewend dat zij altijd het eten op
tijd op tafel had staan. Nu moet ie zelf
boodschappen doen of neemt zijn toe-
vlucht tot kant-en-klaar maaltijden. Een
kookboek is voor hem ook niet altijd dui-
delijk. Hoeveel is ‘een snufje’ zout eigen-
lijk? En wat bedoelen ze met ‘de uien even
aanzetten met wat boter’? Hoe lang moet
kip in de pan voordat ook de binnenkant

gaar is? En dan hebben we het nog niet
eens over de was. Op welke temperatuur
moet die trui? En kunnen de lakens ook
tegelijk met de handdoeken in de trom-
mel?
Zij was gewend dat hij het lampje verving
als dat kapot was. Nu moet ze zelf op een
ladder gaan staan en uitvinden hoe die
plafondlamp is bevestigd om daarna de
lamp te vervangen voor een nieuwe. En
wat is het wachtwoord voor de bankreke-
ning? Wat is DigiD en waar heeft hij dat
opgeborgen? Hoe vaak moet de ketel van
de verwarming nagekeken worden? Waar
ligt het gereedschap en hoe werkt de gras-
maaier en de heggenschaar?

Sociale omgeving

Alleen komen te staan brengt problemen
met zich mee. Als je na een tijdje heel
trots op jezelf bent, omdat je vindt dat je
het best goed doet, dan wil je weer eens
op vakantie. Maar met wie? En wie smeert
je rug in als je in de zon ligt? En dan die be-
spottelijk hoge toeslagen die je als single
moet betalen voor een kamer voor alleen-

gebruik. Bij een cruise is het bedrag dat je
als single moet betalen zelfs bijna net zo
hoog als voor twee personen!
Als je kinderen hebt, kunnen die tot steun
zijn, maar zij hebben vaak een eigen leven
dat al overvol is. En niet iedereen heeft
kinderen!

Lichten aan

Veiligheid thuis is belangrijk. Ik ben altijd
extra alert na een uitzending van Opspo-
ring Verzocht, waar ik zie dat er weer een
bejaarde voor een paar tientjes met grof
geweld thuis is overvallen. Ik heb een kijk-
gaatje in de voordeur en doe beslist niet
open als ik de persoon, die ervoor staat,
niet ken. Als ik ’s avonds op visite ga zijn
de lampen in de huiskamer aan, zodat ik
niet in een donker huis thuis kom. 
Buiten gaan de lampen aan op beweging.
Zo sta ik zelf ook niet in het donker als ik
de sleutel in de voordeur steek. De buiten-
deuren gaan altijd op slot, ook als ik ge-
woon thuis ben en boven achter mijn
computer zit te werken. 

Sta er even bij stil

Bent u nog fijn samen? Sta dan even stil bij
een paar zaken, die ik hiervoor heb ge-
schetst. 

nnette,s
llerleiA
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Weten jullie allebei waar de belangrijke
papieren liggen? 
Is er een testament opgemaakt en weten
jullie van elkaar welke wensen jullie heb-
ben voor de begrafenis of crematie? Maak
het elkaar gemakkelijk door de rollen eens
om te draaien, als proef. Hang bijvoor-
beeld een briefje bij de wasmachine,
waarop staat hoe die werkt en bewaar be-
langrijke zaken overzichtelijk in een ordner
met tabbladen, zodat je alles makkelijk
kunt terugvinden.
Als je positief en actief blijft, kun je heel
veel. Ook in je eentje. En dan word je mis-
schien wel een happy single, zoals 

Annette Notenboom

column
ingen van de DagD

‘Joopa, ik ben geslaagd’ roept mijn klein-
dochter en zij laat mij trots haar diploma
Veters Strikken zien. Het moderne onder-
wijs gaat echt wel een paar stappen verder
dan in mijn kindertijd, dat is duidelijk. Ik
kan mij tenminste niet herinneren, dat
meester Loojinga zich met mijn schoenve-
ters bemoeide, dus een diploma Veters
Strikken waas er zó niet bij. Je kunt je ove-
rigens afvragen hoe –en waarom– de
kleine Anna Rikje veters heeft leren strik-
ken. Zij loopt op schoentjes waarbij die
kleine voetjes door klittenband bij elkaar
worden gehouden, zo lijkt het wel. Daar
komen geen veters meer aan te pas. Ve-
ters zijn helemaal jaren negentig… Veters
strikken, dat doen wij –oudjes– nog als we
onze extra voordelige Human Nature
schoenen aantrekken, met korting verkre-
gen in de dichtstbijzijnde ANWB winkel.
Een nutteloos diploma dus. En daar
komen er steeds meer van, let maar op
mijn woorden! Ik heb pas mijn rijbewijs
laten verlengen. Op onze leeftijd ben je
dan een warme inkomstenbron voor art-
sen en –als het een beetje tegen zit- oog-
artsen en hartspecialisten. Een heel
kostbaar circus voor een kaartje dat je
voor het autorijden niet meer nodig zult
hebben. In de toekomst stap je gewoon in
je elektrische, zelfdenkende en zelfstu-
rende auto, je noemt je bestemming om
vervolgens TV te gaan kijken. Vóór je het
weet, ben je in Tietjerksteradeel! (Daar
moest je natuurlijk niet zijn, maar in het
begin zal het wel net zo gaan als met alle
elektronica: ’t werkt wel, maar niet zoals
jij dat wilt).
Diploma Frans, Duits of Engels? Oók over-
bodig: vertaalprogramma’s in je computer
doen het werk voor je, sneller en foutlozer
dan een gediplomeerd vertaler ooit voor

elkaar zal krijgen. Typediploma? Gooi
maar weg; niet meer nodig!
Dat hebben ze bij het Donald Duck strip-
magazine kennelijk nog niet helemaal
door. Ik zag bij diezelfde kleindochter, dat
ze daar voor hun lezertjes een cursus blind
typen in het leven hebben geroepen. Voor
€ 79,95 krijgen de kleintjes een cursus
computertypen voorgeschoteld, mét di-
ploma uiteraard. Helemaal overbodig ,
oom Dagobert, nog even en óók onze
kleintjes praten tegen hun computer om
hem aan het werk te houden.
En zo zullen er nog wel meer overbodige
diploma’s het licht gaan zien. Ik voel de bui
al hangen, nu ik in de Wakkere Krant lees,
dat allerlei verkeersorganisaties een
brandbrief aan het (nu nog ongeboren)
kabinet hebben geschreven, waarin wordt
opgeroepen aandacht te besteden aan de
verkeersonveiligheid in Nederland. Vooral
op de fietspaden schijnt het een dolle boel
te worden met al die elektrisch onder-
steunde oudjes zonder valhelm op fietsen,
die steeds harder kunnen rijden. Daar
komt een nieuw overbodig diploma aan,
mensen, je voelt hem al aankomen. Ge-
niet nog maar even van het ‘Duwtje in de
rug’ op je E-bike, want binnenkort moet je
gaan dokken om een papiertje te halen,
waarop staat dat je kúnt fietsen, dat je
mág fietsen en dat je ook weet hoe je je
lege batterij weer kunt opladen.

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com

Overbodige diploma,s



Louis van der Hoeven:
Uit en ,thuis,
Een afspraak maken met Louis van der
Hoeven gaat niet zomaar. Tijdens mijn
eerste telefoontje naar zijn 06-nummer
zit ie in Oostenrijk en daarom vraagt hij
of ik hem over drie dagen opnieuw wil
bellen, want dan is hij weer thuis. Als ik
hem een paar dagen later weer bel, laat
ie weten dat hij in Finland zit en of ik
hem maar wil mailen om een afspraak te
maken waar en wanneer we elkaar tref-
fen. Dat doe ik, want ik wil maar wat
graag zijn ervaringen met repatriëren
voor de Alarmcentrale optekenen voor
de rubriek Vrij en Werk. Gelukkig tref ik
hem weer een paar dagen later thuis.
Hoewel, thuis…. 

Louis geeft er de voorkeur aan dat ik naar
zijn volkstuintje kom. Als ik daar arriveer,
is hij net bezig een vijvertje bij te vullen
met water, omdat er ergens een lek zit.
Daardoor doet het fonteintje het niet en

hij wil mij toch graag laten zien hoe dat
werkt. 
Later meer over zijn volkstuintje, eerst
Louis even voorstellen voor degenen die
hem niet (goed) kennen. Louis van der
Hoeven is van 1950, dus 67 jaar. Alleen-
staand, maar wel getrouwd geweest,
vader van een zoon en dochter (41 en 39)
en opa van vier kleinkinderen. Hij woont in
een eengezinswoning (met voor- en ach-
tertuin) in Houtwijk in Den Haag en heeft
een volkstuintje bij de Uithof in Den Haag,
op nog geen tien minuten fietsen van zijn
huis in Houtwijk. 
Hobby’s heeft Louis volop: lange wande-
lingen, fiets- en kanotochten maken, puz-
zelen, reizen en een beetje tuinieren. 
Het liefst in zijn eentje. Veel échte vrien-
den heeft hij dan ook niet, wel kano- en

tuinkennissen. Heel goed bevriend is hij
met zijn wandelmaat Dick de Kler, een
oud-ANWB-collega.
Huisdieren heeft en wil Louis niet. Hij
heeft weleens aan een hond gedacht,

want dan moét je vaak naar buiten, weet
ie. Louis: ‘Maar zonder hond kun je ook
naar buiten. Ik zeg weleens voor de grap
dat ik weer ben gaan roken, want daar-
voor moet je tegenwoordig ook naar bui-
ten.’ Om misverstanden te voorkomen: hij
rookt niet….

Avontuur en reizen

Louis heeft 27 jaar financieel administra-
tief werk gedaan bij de ANWB. Dat paste
het beste bij zijn opleiding: na de Mulo
heeft hij de boekhouddiploma’s MBA en
SPD behaald. Louis: ‘Ik heb vroeger wel-
eens overwogen om chauffeur te worden
bij de Alarmcentrale, maar dan ben je ál-
tijd onderweg en dat was toen een beetje
veel van het goede.’ 
Het avontuur en reizen, het onderweg
zijn, bleef Louis echter toch trekken. Al-
weer 33 jaar geleden, in 1984, meldde hij
zich aan om auto’s te repatriëren voor de
Alarmcentrale. En dat doet hij nog steeds.
Tot nu toe heeft hij er zo’n 210 repatriërin-
gen opzitten, wat neerkomt op gemiddeld
zeven repatriëringen, dus reizen, per jaar. 
Voordat je in die tijd in aanmerking kwam
om voor de Alarmcentrale te rijden,
moest je een rijvaardigheidstest afleggen
bij de sectie Rijvaardigheid van de toenma-
lige Verkeersafdeling. Louis: ‘Dat was bij
een Indische man, meneer Sörensen, zo
heette hij geloof ik. Ik slaagde voor de test
en toen mocht ik mijn eerste auto ophalen
in Oostenrijk. Dat vond ik wel prettig,
want ik kon van de gelegenheid gebruik
maken om onderweg een kasteel te be-
zoeken waar ik speciale belangstelling
voor had. Hoe dat repatriëren in zijn werk
gaat? Ach, je vliegt gewoon naar het land
waarheen je wordt gestuurd. Die vliegreis
wordt voor je geregeld, maar daarna moet
je zelf uitzoeken hoe je op de plaats van
bestemming komt. Je krijgt wel geld mee
voor openbaar vervoer of taxi. Tegenwoor-
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V erkWrij& Ook nog aan het werk, vrijwillig of betaald, na je pensioen?
Mail naar redacteur1-bb@vg-anwb.nl

Hartelijk welkom in het vakantieoord van Louis van der Hoeven! 



dig kun je veel met euro’s terecht, maar als
je bijvoorbeeld naar Engeland wordt ge-
stuurd, moet je die zelf voor Engelse pon-
den inwisselen. Geld is overigens nooit een
probleem, alle kosten die je maakt kun je
declareren. Nou, dan ga je naar het adres
waar de auto die je naar Nederland moet
brengen staat. Bijvoorbeeld bij een cam-
ping; dan liggen de sleutels meestal bij de
receptie. Op de terugreis moet je op zoek
naar een hotel voor de overnachting.
Waar en wanneer je stopt, hangt af van
hoe moe je bent en de omstandigheden
onderweg. Ja, je moet zelf best wel veel re-
gelen, maar dat ligt mij wel. Toen ik een
keer vanuit Schotland niet meer meekon
met de ferry vanuit Newcastle raadde de
ALC mij aan naar Dover te rijden en daar
de ferry naar Calais te nemen, maar dat
vond ik vanuit Schotland een mijl op
zeven. Ik heb toen zelf maar een overtocht
vanuit Hull naar Rotterdam geboekt.’
Tegenwoordig kun je overnachtingen,
vliegreizen of bootovertochten makkelijk
zelf boeken op de computer en dat is
maar goed ook, want de ritten kunnen
soms best lang en ingewikkeld zijn. Louis
was bijvoorbeeld vanuit de Noord Kaap
maar liefst zeven dagen onderweg, vanuit
Finland zes en vanuit Servië vier dagen.

Overspannen rijinstructeur 

Louis rijdt het liefst alleen, maar af en toe
moet de pechklant ook mee. Zoals die
keer dat hij een overspannen rijinstructeur
naar huis moest rijden. Zijn auto had een
lastige schakelpook waarmee Louis het
soms een beetje moeilijk had. Vooral
omdat zijn passagier op hem zat te letten
en steeds meer op hem begon te moppe-
ren. Die rit duurde drie lange dagen. Louis:
‘Ik heb best een harde huid, maar ik viel
stil. Toen zei de man dat hij mij niet zo ge-
zellig vond. Maar hij heeft geen klacht
over mij ingediend, dat niet. 
Een andere niet zo’n leuke ervaring was
die met een bijrijder van een jaar of 25. Die
wilde niet overnachten in een hotel omdat
hij dat te duur vond en wilde dat ik in één
ruk doorreed naar zijn huis in Groningen.
Dat weigerde ik en toen heb ik hem afge-
zet bij het huis van zijn vader in Roer-
mond. Zelf zocht ik een hotel op. De
volgende morgen haalde ik hem weer op
om verder te rijden. Ik was bang dat hij
een klacht zou indienen, maar dat heeft
hij niet gedaan. 
Na deze twee mindere ervaringen kreeg ik
geen mensen meer mee. Ik vraag er niet
om, maar mocht het nodig zijn, dan doe ik
het wel, want het vergroot de kansen op
een rit. En je weet, reizen vind ik leuk, dus
ik wil er zoveel mogelijk maken. Niet voor
het geld hoor, hoewel er een goede onkos-
tenvergoeding tegenover staat. Nee,
fooien aannemen mag niet en doe ik niet,
je moet je dienstbaar opstellen, geen mis-
bruik maken van het leed dat hen heeft
getroffen, dat is de regel. Ooit vond ik een
fooi in mijn achterzak en die heb ik toen
maar in een collectebus gestopt.’

Kaboutertjes

Na zo’n 210 repatriëringen kan Louis wel
tien Buitenbanden vullen met anekdotes
en ervaringen, maar we moeten het ook
nog even hebben over een andere liefheb-
berij van hem en dat is zijn volkstuintje
met tuinhuisje. Dat huisje heeft hij acht
jaar geleden gekocht. Best een dure
hobby, want de huur voor de tuin be-
draagt 500 euro per jaar. Daar komen ook
nog de energiekosten en verzekeringen bij. 
Maar waarom een volkstuin, als je thuis 

ook een tuin hebt? Louis: ‘Om wat te doen
en een loopje te hebben. Heel af en toe
slaap ik er ook, maar meestal alleen in het
weekend, want op zondagochtend is het
zo heerlijk stil hier.’ 
Tot slot nog even iets over het interieur
van het tuinhuisje van Louis. Als je er bin-
nenstapt, waan je je in een kringloopwin-
keltje. Een van de vele hobby’s van Louis is
het verzamelen van beeldjes van vogeltjes.
Noem het en hij heeft het. Maar het leukst
vindt hij de vijf kleine tuinkaboutertjes die
hij in de tuin verstopt als zijn kleinkinderen
op bezoek komen. Hij zegt dan tegen ze
dat de kaboutertjes uit het huisje zijn weg-
gelopen en dan gaan de kinderen ze zoe-
ken in de tuin. 
Ja, Louis amuseert zich wel, uit en ‘thuis’... 

Bert van der Snoek
redacteur1-bb@vg-anwb.nl
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Veel groen en nostalgie in de tuin.

Verzamelen is een van de hobby’s van Louis. Deze
bierblikjes zijn leeg. Om misverstanden te voorko-
men: het zijn bijna allemaal blikjes voor alcoholvrij
bier, want Louis drinkt geen alcohol. De enkele Hei-
neken was van bezoekers! 



ANWB, onder andere als Business
Consultant en is sinds vorig jaar ge-
pensioneerd. Hij doet regelmatig
vrijwilligerswerk via de ANWB. ‘Ik
vind de ANWB vrijwilligersactivitei-
ten een goed voorbeeld van het
combineren van het nuttige en het
aangename. Het zijn nuttige èn
leuke klussen en er zit voor ieder-
een wel wat bij. Het zijn veelal een-
malige en eendaagse activiteiten,
dus je zit niet vast aan een rooster.
Het moet tenslotte niet op werk
gaan lijken! 

Als gepensioneerde van de
ANWB blijf je met bovenge-
middelde interesse de ontwik-
kelingen bij het bedrijf volgen.
Maar wist je dat je het bedrijf
niet alleen van een afstand
hoeft te bekijken, maar ook
nog kan beleven? Dat kan via
vrijwilligerswerk bij de ANWB.
Eenmalig of structureel en
alles daar tussen in. Als ANWB
vrijwilliger ben je altijd bezig
met het helpen van andere
mensen en met een van de
ANWB-thema’s: verkeersvei-
ligheid, vrije tijd en mobiliteit.

Denk bijvoorbeeld aan het Kinder-
fietsenplan, waarbij vrijwilligers de
door leden gedoneerde fietsen in-
zamelen en opknappen voordat
deze via maatschappelijke organi-
saties worden gegeven aan kinde-
ren die onder de armoedegrens
leven. Inmiddels zijn er al meerdere
compleet ingerichte fietswerk-
plaatsen, waar vrijwilligers de han-
den uit de mouwen steken. Of
controleer fiets- en wandelroutes,
test elektrische fietsen of treed op
als gastvrouw of -heer. Er zijn veel
mogelijkheden!
Jan Keus werkte bijna 40 jaar bij de

Natuurlijk,  je moet er wel zijn en
meedoen als je je eenmaal opgege-
ven hebt; het is vrijwillig, niet vrij-
blijvend. Maar bijvoorbeeld
wandel- en fietsroutes checken
kun je binnen een zekere periode
doen als het jou uitkomt. De sfeer
is altijd goed, het is leuk om op
deze manier mensen te ontmoeten
en dan meteen samen een klus te
klaren. Het werkniveau is zo, dat
vrijwel iedereen kan meedoen en
ANWB Betrokken zorgt zo nodig
voor de begeleiding.’
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rijwilligerswerk bij de ANWB?V
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Jan heeft onder meer een trein-
coupé gebouwd bij CtheCity in
Amsterdam, genomineerde bij de
verkiezing van het ‘Meest maat-
schappelijke uitje’ in 2015. Hier kun
je de stad beleven zonder een hand
voor ogen te zien, begeleid door
een blinde gids. Ook heeft hij bij de
landelijke Fan van Fietsdagen ge-
holpen met het op- en afbouwen,
het ontvangen van de deelnemers
en de weg wijzen. 
Ook was hij actief bij de jaarlijkse
voorjaarsschoonmaak in de Bies-
bosch. Binnenkort helpt hij bij de
Landelijke Appelplukdag in sep-
tember. 

Jan: ‘Het zijn leuke en nuttige acti-
viteiten, die zich binnen het werk-
veld van de ANWB afspelen. Dat
spreekt oud ANWB-ers toch aan.
Sommige zijn ook geschikt voor
(groot)ouders en kinderen, bijvoor-
beeld het opruimen in de Bies-
bosch. Het is leuk om ook op deze
manier nog een lijntje met de
ANWB te hebben!’

Ben je geïnteresseerd en nieuws-
gierig naar de mogelijkheden?
Stuur dan een mail met je NAW- en
telefoon-gegevens naar 
vrijwilligers@anwb.nl
onder vermelding van ‘Buitenband’. 

Goed idee!

Een greep uit de mogelijkheden:

-        praktische verkeersles geven aan kinderen
-        meehelpen tijdens de fietsverlichtingscampagne
-        ophalen en opknappen van gedoneerde (kinder)fietsen
         voor kinderen, die dat nodig hebben
-        een fietsinzamelingsactie organiseren
-        auto’s controleren voor de vakantie, zodat leden 
         veilig op weg kunnen
-        een (kampeer)reis begeleiden
-       campings inspecteren
-       wandel-, fiets-, auto- of vaarroutes controleren
-       andere leden tips geven over vakantievoorbereiding
-        als gastheer of gastvrouw naar een ANWB-activiteit, 
         denk aan de Bollenbus naar de Keukenhof 
-        minder mobiele plaatsgenoten met eigen auto 
         vervoeren tegen geringe vergoeding 
         (ANWB Automaatje)

Je kunt ook vaste ANWB-vrijwilliger worden en structurele taken
krijgen in de rol van bondsraadslid, consul of mentor. 
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ANWB 
surfplankentest 
in Spanje
Tussen allerlei andere foto’s kwam ik
deze opeens weer tegen. Foto’s uit - denk
ik - 1983. Gemaakt in Spanje, waar we
met een ANWB-team windsurfplanken
gingen testen. Alles was perfect gere-
geld. Er ontbrak slechts één ding: wind!

Windsurfen was helemaal in aan het begin
van de jaren tachtig. Er kwamen steeds
meer surfplanken op de markt en de leden
vroegen de ANWB om advies. De Bond
sloeg daarom aan het testen en uiteraard
gebeurde dat zeer grondig. Er werden surf-
planken gekocht. Daar werd uitgebreid
mee proefgevaren door een testteam en
daarna werden ze nog eens bij TNO aan al-

lerlei martelingen blootgesteld. Dit alles
onder deskundige leiding van de afdeling
Waren- en Dienstenonderzoek, beter be-
kend als WaDo.
Om nog vóór het surfseizoen met een actu-
ele test van de nieuwste modellen te ko-
men ontstond op gegeven moment het
idee om reeds in de winter te gaan testen.
En dan niet in het koude Nederland, maar
in Spanje. Want daar was meer kans op
goed weer en optimale testomstandighe-
den.

Als plaats van bestemming werd gekozen
voor La Manga, ten zuiden van Alicante. 
Je hebt daar een grote vlakke binnenzee,
de Mar Menor, maar je kunt er ook in de
branding van de Middellandse Zee surfen.
En het waait er altijd, zo werd ons verze-
kerd. Bij een surfschool aldaar werkte
Remco van der Mark, een oud-ANWB-col-
lega en zoon van de bekende toenmalige

chef Interne Diensten. Via Remco werd
onderdak geregeld in een plaatselijk hotel,
dat eigenlijk in de winter gesloten was.

Het testteam
Projectleider van de test was Kees Oude-
sluijs, van de afdeling WaDo. Kees, een
echte techneut die graag aan klassieke au-
to’s sleutelde, had zelf nog nooit op een
surfplank gestaan. Dat was geen enkel
probleem, want het testteam bestond
verder uit ervaren windsurfers. Zoals Jan
de Bruin en Alex Broekaart, allebei van de
afdeling TV/Scheepstechniek. Van oor-
sprong experts op het gebied van grote
zeil- en motorjachten, maar inmiddels
ook zeer deskundig op windsurfgebied.

Ook maakten Ed Trentelman (Audiovisu-
ele dienst) en Pierre Tomey (afdeling Car-
tografie) deel uit van het testteam. Niet
uit hoofde van hun functie, maar gewoon
omdat ze goed konden windsurfen. Voor
het eerst zat er ook een echte branding-
surfer in het team: Erwin Dahler, die bij de
ANWB iets boekhoudkundigs deed, maar
in het weekend de golven in Noordwijk
trotseerde.

Ondergetekende was erbij, niet als tester
maar om het verhaal te schrijven voor de
Waterkampioen, waarin inmiddels een
speciaal katern over windsurfen was op-
genomen dat later nog zou uitgroeien tot
een apart blad. Freelance fotograaf Jan
Bensliman was mee voor de plaatjes.
Wie ik natuurlijk niet mag vergeten is
Johan van Riet. Een goedmoedige reus, die
zich later nog zou ontpoppen als organi-
sator en allesregelaar van grote ANWB-
evenementen, maar die nu als
multifunctioneel inzetbaar chauffeur aan
het surfproject was toegevoegd. Samen
met Kees Oudesluijs reed Johan de grote
Mercedes-bus vol met surfplanken naar
Spanje. Met een aanhanger erachter, want

Ook een onvergetelijke herinnering aan uw ANWB-tijd? 
Mail dan aan hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl

Onvergetelijke
herinneringen

Staand van links naar rechts: Remco van der Mark, Kees Oudesluijs, Jos Vroomans, Jan de Bruin, Johan van
Riet, Pierre Tomey, Ed Trentelman. Zittend Jan Bensliman en Alex Broekaart.
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de ANWB-fotoboot moest ook mee. 
De rest van het team reisde per vliegtuig.

Geen wind
Een weekje windsurfen in Spanje ‘in de
baas zijn tijd.’ Het klinkt heel erg leuk,
maar het viel toch een beetje tegen. De
voorspelde wind bleef namelijk uit. Het
grootste deel van de tijd zat het testteam
werkeloos langs de waterkant.

En er viel verder zéér weinig te beleven in
het winterse La Manga. Speciaal voor ons
waren een kok en een kelner uit hun win-
terslaap gehaald om in een verder leeg
hotel voor ontbijt en lunch te zorgen. Juan
en José heetten ze geloof ik, maar dat kan
ook andersom geweest zijn. Voor het diner
gingen we elke keer naar een ander res-
taurantje, maar verder avondvertier was
er niet veel.

We zijn één avond in een soort casino ge-
weest, waar ik in korte tijd een emmer vol
Spaanse peseta’s heb gewonnen bij zo’n
fruitautomaat. Maar ik was ze ook weer
razendsnel kwijt. Verder hebben we ons
voornamelijk zitten vervelen.
Heel af en toe waaide het een beetje en
konden we toch nog wat doen. Maar pas
aan het eind van de week hebben we één
dag fantastische wind gehad. Eindelijk een
goede gelegenheid om alle surfplanken
alsnog grondig te testen. En surfplezier
voor het hele team natuurlijk. Behalve dan
voor onze Noordwijkse surfcrack Erwin,
want die was juist die ene dag geveld door
een heftige aanval van Spaanse buikloop.
Misschien een bedorven mosseltje in de
paella?

Jos Vroomans

Lunch met echte Spaanse paella. Staand vlnr: Pierre, Jan, Jos, Johan, kok Juan (?), Kees en Erwin. Zittend:
Remco, kelner José (?) en Alex.

Jos, Erwin, Alex, Jan en Kees zitten zich stierlijk te vervelen. Weer een dag zonder wind.

Jos en Jan genieten van een Spaans ontbijtje.
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Op zondag 2 juli 2017 is Ruud (Rudolf
Christiaan) Olland thuis in Wassenaar
overleden. Ruud was van april 2002 tot
april 2008 voorzitter van de Vereniging
van Gepensioneerden ANWB. Hij volgde
in 2002 mevr. mr. Juuke Dorpema op. In
2008 heb ik van hem de voorzittersha-
mer gekregen. Die hamer – ooit een ge-
schenk van Frankje Noordervliet, die
voor Juuke Dorpema voorzitter was –
ligt sinds 2014 bij Dick Kooman. 
Ruud is 84 jaar geworden.

De wisseling van het voorzitterschap
waren voor mij vrijwel de eerste contacten
met Ruud. Ruud (of in de termen van toen
‘mijnheer Olland’) is in 1978 bij de ANWB
komen werken als Directeur Hulpverle-
ning en Voertuigtechniek. In 1991 ging hij
op 58-jarige leeftijd met de vut. In deel 3 in
de serie ‘Oud-Directeuren voor het voet-
licht’, een leuke serie van onze redacteur
Bert van der Snoek, en gepubliceerd in de
najaarseditie 2015 van de Buitenband kunt
u veel over Ruud terugvinden. Ook over
zijn kwaliteiten als kunstschilder. Blijkens
dat artikel had Ruud al tien jaar eerder
voorzitter van de VG-ANWB kunnen wor-
den, want toen had Jan Korstjens hem
daar al voor gevraagd. Dat leek Ruud toen
geen goede gedachte. Hij was bang dat de
leden hem nog te veel als directeur zou-
den zien. Hoewel het zeker voor de oude
garde van de ANWB medewerkers een
kwestie is van eens directeur altijd direc-
teur is Ruud er zeker in geslaagd om de af-
stand tot de leden klein te houden. Hij was
aanspreekbaar voor iedereen. Ik herinner
me nog een lunch na de Algemene Leden-
vergadering op het hoofdkantoor toen ik

al voorzitter was. Aan een ronde tafel
zaten Ruud en ik samen met enkele leden
nog even na te praten. Toen Ruud de tafel
verliet zei één van de leden ‘… ik zat zo-
maar met een directeur aan tafel. Dat me
dat nog overkomt. En hij is zo gewoon ...’
Dat beeld is me bijgebleven en als een
wijze les ervaren.

Dat gewone bleek ook bij een nieuwjaars-
bijeenkomst in De Bilt in 2008. Gewoon
zittend op de hoek van een tafel, hield hij
zijn verhaal over het wel en wee van de
ANWB en de VG-ANWB. Niks met com-
puters en powerpoint-presentaties. Het
gewone paste bij Ruud. Dat bleek ook uit
de vele reizen met de camper. Hij was zeer
gehecht aan die vorm van kamperen en
samen met zijn vrouw Annelies zijn ze bij
heel veel vrienden in Frankrijk en omstre-
ken even langs gegaan.

Met de gezondheid van Ruud ging het in
2008 al niet erg voorspoedig. Er waren
duidelijk enige kwalen die een bezoek aan
het Leids Universitair Medisch Centrum te
Leiden noodzakelijk maakten. Uit het arti-
kel van Bert blijkt dat hij naderhand nog
getroffen is door enkele herseninfarcten
en voor zijn mobiliteit gebruik moest
maken van een scootmobiel. De gezond-
heidsproblemen maakten mijn introductie
bij de NVOG ook wat lastig. Het was de
bedoeling dat we in het begin samen zou-
den gaan, maar de kwalen stonden dat in
de weg. Bij de NVOG waren net de plat-
forms geïntroduceerd, om de lidorganisa-
ties meer te betrekken bij de commissie
Pensioenen en de commissie Zorg en Wel-
zijn. Uit de NVOG-notulen van destijds en

uit de gesprekken van het platform waar
de VG-ANWB lid van was, is me gebleken
dat Ruud actieve bijdragen heeft geleverd.
Hij ondersteunde doel en werkwijze van
de NVOG van harte, maar was wel be-
ducht voor te hoge kosten. 

Bij de VG-ANWB was hij terughoudend
met de contributie. Ook hier kwam weer
terug dat het gepensioneerde lid zijn dub-
beltje maar één keer kon uitgeven. Toen
het na 2008 alsnog tot een contributiever-
hoging moest komen ging ik redelijk ge-
bukt onder die gedachtegang van Ruud.
De opluchting was daarom groot dat het
contributievoorstel zonder problemen
werd aanvaard. Ruud bleef alert op de
contributie. In een jaarvergadering wees
hij op het goedkopere lidmaatschap van
de KNVG, een afsplitsing van de NVOG.
Die afsplitsing deed echter weinig of niets
aan het onderwerp zorg. Een onderwerp
dat in mijn ogen steeds meer prioriteit
verdiende en bij de NVOG ook kreeg.

De laatste les die ik van Ruud heb geleerd
is de bootexcursie. Geheel terecht bena-
drukte hij het belang van dat type excur-
sie. Het was iets in de trant van: ‘zet ze op
een boot, geef ze te eten en te drinken, ze
praten met elkaar want ze kunnen er toch
niet af’. Hij dacht daarbij nadrukkelijk aan
‘de gewone man/vrouw, ook die met een
kleine handicap, die op die wijze oud-col-
lega’s kon ontmoeten. Een keer hebben
we verzuimd die regel toe te passen, maar
we zijn weer snel teruggekeerd naar het
spoor dat Ruud had uitgezet. Hij zal altijd
in onze herinnering blijven.

Beno Koens

In memoriam Ruud Olland
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Werd in 1934 op Texel, Zuid-Eierland geboren en is in juni 
83 jaar geworden.
Hij komt uit een streng gereformeerd gezin, op zondag de
dag des Heren en dus verplicht ‘niets doen’. Naast vader en
moeder bestond het gezin uit 5 kinderen, 3 jongens en 2
meisjes. Barend was de jongste telg van het gezin en volgens
de oudere kinderen werd hij het meest verwend. Vader was
heel streng maar tevens heel rechtvaardig. Zijn vader set-
telde zich op Texel na een ‘zoevend bestaan’: op veel plaatsen
in de wereld gewoond en gewerkt hebbend. Hij is 72 jaar ge-
worden. Barends moeder, Groningse van geboorte, was een
echte huismoeder en is 78 jaar geworden. Opa en oma van
moeders zijde zijn respectievelijk 93 en 81 jaar geworden. Opa
en oma van vaderszijde werden respectievelijk 75 en 88 jaar.
Barend en zijn oudste zus van 91 jaar, die overigens nog ge-
heel zelfstandig woont, zijn de enige twee nog in leven zijnde
kinderen uit het oorspronkelijke gezin Druif.
Barend doorliep de ambachtsschool, aangevuld met de top-
klas in Den Helder, waar hij het vak van automonteur leerde.
Daarna ging hij aan de slag bij de Teso, Texelse Stoomvaart
Onderneming, in de zomer als buschauffeur en ’s winters in
de garage.
Op zijn 20ste ging hij in dienst in Amersfoort bij de cavalerie,
de huzaren van Sytsema. Via een ‘straf-opleiding’ van twee
weken in het gevang en twee weken leren dwong men de on-
willige Barend de onder-officiersopleiding te volgen. Hij werd
uiteindelijk wachtmeester (sergeant).
Na zijn diensttijd ging hij in Monnickendam aan de slag in een
kleine garage van Jan van der Geer, waar alles wat een motor
had onderhouden en gerepareerd werd. Wegenwacht Chris
uit Monnickendam schakelde Barend zo nodig in om auto’s
met pech met een takelwagen weg te slepen. Door deze
Chris èn inspecteur Van Rees kwam Barend uiteindelijk te-
recht bij de ANWB. Na zijn Wegenwachtopleiding in Den
Haag, werd hij in dat district, Midden, te werk gesteld.
Barend trouwde in 1958 na een aantal jaren verkering met
Nel Kruk uit Broek op Langedijk. Hij trouwde in een splinter-
nieuw, speciaal voor hem gemaakt WW-kostuum, dat hij
echter 2 dagen na de trouwerij weer keurig moest inleveren.
Hij leerde Nel kennen tijdens haar vakantie op Texel. Samen
hebben zij drie dochters gekregen - waarvan één tweeling -
en 2 kleindochters en 2 kleinzoons, in leeftijd variërend van 22
tot 19 jaar.
Barend, Wegenwacht 120, werd Rayonwegenwacht in dis-
trict Midden, later Groepschef. Hij heeft dit werk 36 jaar met
veel plezier verricht tot aan zijn Vut in 1994.
In zijn werkzame ANWB-leven zat hij voor de WW ook in de
Ondernemingsraad.
Toen brak de tijd aan om ‘wat voor zichzelf ‘ te gaan doen.
Vanaf 1995 was hij 10 jaar reisbegeleider van de ANWB-Kam-
peerreizen met wisselende bestemmingen. Ze brachten hem
van Alaska, de Scandinavische landen tot aan Lapland en de
Noordkaap, maar ook bijvoorbeeld in Engeland, Schotland
en Ierland. Het was een fantastische periode.
Van 1997 tot 2005 was hij als vrijwilliger bestuurslid van de
VG-ANWB. Voor diezelfde vereniging was hij interim RCP-er
voor de regio’s 38 en 47 in de periode 2012-2015.

itaalV
Door Mieke Geursen

Zijn levensmotto: 
Niet piepen en zeuren: doorgaan en blijven bewegen!

Tot vier jaar geleden zong hij met veel plezier in het koor van de Ko-
ninklijke Hagezangers.
Na wat kleine lichamelijke ongemakken in de laatste jaren, die in-
middels allemaal gerepareerd en onder controle zijn, kan Barend
voorlopig weer goed vooruit.
Favoriete vakantiebestemmingen, die tot en met dit jaar met de ca-
ravan werden bezocht, zijn Frankrijk en Italië.
Samen met Nel is hij lekker actief in de tuin en fietsen ze heel wat af
op hun elektrische fiets. De boodschappen worden echter nog
steeds gedaan op de ‘gewone’ fiets. Hij rijdt nog auto, maar slechts
voor de langere afstanden.
Barend heeft geen specifieke hobby, maar leest graag de krant, volgt
het nieuws op de TV evenals (natuur) documentaires en quizzen als
De slimste Mens e.d. 
Hij houdt van lekker, maar matig eten, lust graag een klein borreltje
of een lekker droog wijntje.

Barend Druif
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Het is op deze 20e juni zonnig maar geluk-
kig niet te warm voor de stadswandeling
door Alkmaar. Even na 10 uur zien we de
eerste van de bijna 70 deelnemers al aan-
komen. 

Op het terras eerst lekker koffie met ap-
pelgebak genieten en daarna voegen we
ons bij een van de drie stadsgidsen, die de
rondleiding door de stad verzorgen. Iedere
gids heeft zo zijn eigen verhaal.
Voor de lunch is de prachtige zaal in het
Hof van Sonoy voor ons gereserveerd. Dit
oude gebouw is een voormalig klooster. Na
de lunch lopen we een stukje richting
Markt om daar op te stappen op de open
rondvaartboot. Heerlijk zo’n tochtje over
het water. Na de vaartocht worden we
weer verwacht in het Hof van Sonoy, waar
een biertje met bitterballen er best in gaat.
Gelukkig kunnen we nu buiten zitten want
het is nog steeds zomer. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn geweest om met ons mee
te wandelen, dan kunt u hieronder een
stukje geschiedenis van Alkmaar lezen.

De eerste Alkmaarders
De eerste Alkmaarders woonden op de
geestgronden rond de huidige Grote Kerk.
De hooggelegen zandrug, die evenwijdig
met de kustlijn liep, werd omgeven door
water en moerassen. Ten oosten van de
geestrug lag een lager gelegen gebied, dat
bij hoge waterstand door de Voormeer
werd overstroomd. De tegenwoordige
Langestraat was toen weinig meer dan
een pad in de moerassige gronden, die aan
de Voormeer grensden.

De naam Alkmaar
De naam Alkmaar wordt voor het eerst
vermeld in een 10e-eeuwse aantekening,
waarin sprake is van een schenking van
twee hoeven land door graaf Dirk I aan de
pas opgerichte abdij van Egmond. In een
oorkonde van 1063 wordt de kerk van Hei-
loo de moederkerk van de kapel van Alk-
maar genoemd. Door de schenking van
het schoutambt van Alkmaar aan de abt
van Egmond kreeg Alkmaar in 1083 een
eigen rechtsgebied. In 1254 kreeg Alkmaar
van graaf Willem II stadsrechten. Gelegen
aan de rand van het Kennemer gebied en
onder de bescherming van de kastelen To-
renburg, Middelburg en Nieuwenburg fun-
geerde Alkmaar als grensvesting en
uitvalsbasis in de eeuwenlange strijd
tegen de Westfriezen.

Knooppunt van wegen en
handel
Door de ligging op een knooppunt van wa-
terwegen werd tol geheven en accijnzen
gevoerd voor de overslag van goederen.
Met zijn markten en handel kreeg Alk-
maar een centrumfunctie en groeide de
stad. Het stratenplan werd door landwin-
ning in de loop van de eeuwen uitgelegd.
Vanaf 1525 besteedde de stad grote bedra-
gen aan de omwalling met singels en
stadsmuren ter bescherming tegen aan-
vallen en plundering van buitenaf.

Het beleg van Alkmaar
In 1573 vond het beleg van Alkmaar door
de Spanjaarden plaats. Met kokend teer
en brandende takkenbossen werd vanaf

de nieuwe walmuren gevochten tegen de
Spanjaarden, die in Oudorp hun kamp
hadden opgeslagen. Toen Don Frederik, de
zoon van Alva, zich verslagen terugtrok,
betekende dat het keerpunt in de strijd
tegen de Spanjaarden. De victorie begon
in Alkmaar.

Markt en handelscentrum
Vanaf 1600 ontwikkelde Alkmaar zich van
handelsplaats met een eigen vloot tot een
markt- en verzorgingscentrum voor de
wijde omgeving. 
De zoutwinning en de gort- en grutnering
waren van grote betekenis voor de stad.
Aan de oevers van de Voormeer en het Ze-
glis verschenen zoutziederijen en brouwe-
rijen. Kalkovens zorgden voor schelpkalk,
dat als metselspecie werd gebruikt. Tien-
tallen lijnbanen draaiden vlas tot touw.

Noordhollands Kanaal
In 1824 werd het Noord-Hollands Kanaal
geopend, een initiatief van koning Wil-
lem I. Om de handel in Alkmaar te bevor-
deren heeft het stadsbestuur zich beijverd
het kanaal door Alkmaar heen te graven.
Daarvoor moest een deel van de stadswal
worden opgeofferd. Maar het kanaal
bracht niet de voorspoed die men ver-
wachtte. 
Beurtschippers en reizigers, die eerst hal-
verwege hun reis in Alkmaar overnacht-
ten, gingen nu regelrecht naar hun
bestemming, waardoor herbergen droog-
vielen.

Mooie wandeling
door Alkmaar
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750 jaar Stad Alkmaar
Vanaf de jaren zeventig van de vorige
eeuw werden in de stad grote centrum-
voorzieningen gebouwd. Het cultureel
centrum De Vest en het sport- en recrea-
tiegebied Hoornse vaart zijn daar voor-
beelden van. Het Medisch Centrum
Alkmaar is het grootste niet-academisch
ziekenhuis van Nederland. Alkmaar is met
alle vormen van voortgezet, middelbaar
en hoger onderwijs uitgegroeid tot onder-
wijsstad van Noord-Holland Noord. 
Alkmaar heeft met de historische binnen-
stad en de kaasmarkt aantrekkingskracht
voor toeristen en is cultuur- , sport- en uit-
gaanscentrum voor de regio. Als tiende
winkelstad van Nederland vormt Alkmaar
het kloppend hart van Noord-Holland
Noord. In het jaar 2004 vierde de stad Alk-
maar haar 750 jarig bestaan. 

Annette Notenboom

Alle foto’s van deze excursie kunt u zien op onze website: www.vg-anwb.nl
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Hoewel alweer een aantal jaren geleden,
neem ik u mee naar Cusco in Peru. Daar
heb ik een 7 weken lange vakantie door-
gebracht met vele wederwaardigheden.
Uiteraard hield ik een blog bij. Dat is een
via internet altijd en overal bereikbaar
verslag, tenminste als er internet voor-
handen is. Daarvoor moest je soms wel
inventief zijn, maar het is gelukt 
(zie miekeperu.blogspot.nl).

De vlucht ging van Schiphol naar Madrid
en van daaruit met een gigantische kist
naar Lima, waar ik zal overnachten in Casa
Ana. De zoon van Ana wacht me op. Met
een door hem geregelde taxi, een onoog-
lijk, gedeukt, geel autootje gaan we naar
de Casa. Onderweg ben ik bang voor een
heuse hartverzakking vanwege het chaoti-
sche verkeer. 
Na een verkwikkende nachtrust en een
goed ontbijt brengt een taxi me de vol-
gende ochtend weer terug naar het vlieg-
veld voor de aansluiting naar Cusco. Het is
nog vroeg en de drukte in het verkeer valt
nu wel mee. Het inchecken is een hele pro-
cedure met meerdere loketten en formu-
lieren van het kastje naar de muur:
immigratiedienst, belastingdienst, ge-
zondheidsdienst, verzin het maar.

Cusco
Cusco is een plaats van zo’n 350.000 in-
woners en was de hoofdstad van het Inca-
rijk. De plaats ligt op een hoogte van circa
3500 meter en dat merk je, zo vanuit de
Lage Landen. Je moet je tempo echt aan-
passen, anders ben je meteen duizelig of
krijg je hoofdpijn. Daar aangekomen, word
ik opgewacht door Rik Duijm. Hij is een
oud-collega van de ANWB, die in Peru een
reisbureau voor backpackers was begon-
nen en nog steeds heeft. Via hem is mijn
hele expeditie naar Peru georganiseerd. Hij
brengt me naar het gastgezin van moeder
Bertha, het dienstmeisje Leo, vader Victor
en een van de zoons Carlo. 
Hier zal ik vier weken doorbrengen. Alleen
de communicatie is nog een puntje. Hun

amos,V met Mieke

Een van de vele processies.

Backpacken in Peru (deel 1)
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Engels en mijn Spaans zijn niet aan elkaar
gewaagd. 
Veel gaat noodgedwongen met handen en
voeten. Ik hoop na enige tijd hierin verbe-
tering te krijgen. De komende weken ga ik
Spaanse les volgen op de school met de
mooie naam Mundo Antigua. Ik streef er
altijd naar om de taal van het land, dat ik
bezoek, zoveel mogelijk eigen te maken.
We zullen zien. Een ander dingetje is het
temperatuurverloop van de dag. We zit-
ten hoog en overdag is het warm genoeg
tot soms heel warm. 
Maar vanaf vier of vijf uur in de middag
zakt de temperatuur razendsnel tot 15 of
16 graden C en zelfs nog veel lager. Warm
aankleden is het devies, ook al omdat de
Peruanen niet aan bijverwarming doen.
Het Peruaanse dagritme ben ik nog niet
gewend. We gaan vroeg naar bed, circa 10
uur ’s avonds en zijn vroeg weer op, zoals
dat gaat als je in een gastgezin bent opge-
nomen en ook wel gedwongen door de
kou.

De volgende dag ga ik met moeder Bertha
mee naar de grote zaterdagse markt op de
Plaza Tupac Amaru. Het is een bijzonder
geheel met al die Peruaanse vrouwen in
hun typische en veelkleurige klederdracht.
Ze komen hoog uit de bergen en zijn
daarop dik gekleed. Op een deel van de
markt wordt gekookt, gebakken en ge-
grild. Je kan meteen aanschuiven op over-
dekte terrassen met tafels en stoelen als
kleine restaurantjes. 
De gerechten variëren van Cuy (speciaal
voor de consumptie gefokte cavia’s) tot
spies met runderhart (anticucho de cora-
zon) of gevulde niertjes. Niets wordt ver-
spild. Verder is er op deze markt alles te
koop. Je kunt het zo gek niet bedenken of
het is er. 

Vandaag is het zondag. Vaak is er ergens
een processie gaande, zoals nu die van de
heilige maagd Santa Rosa, de bescherm-
vrouwe van de politie en de verplegers.
Ook gaat het handelsleven op zondag ge-
woon door, zeker de straathandel. Het is
een veelkleurig geheel met veel kabaal en
af en toe ook veel stank. Dankzij de digi-
tale camera kun je volledig je gang gaan

en foto’s ruiken gelukkig niet. Trouwens,
alle auto’s, maar vooral bussen en vracht-
wagens walmen als een gek en lijken van
ellende uit elkaar te vallen. Er heerst een
niet aflatende zwarte walm in de straten.
Wandelen lijkt me uit dit oogpunt niet
echt gezond hier. Inmiddels heb ik nu een
week mijn best gedaan met alles: het
eten, de taal, het lopen en wat al nog
meer.

De eerste trektocht
De tocht gaat naar Maras, Moray, Saline-
ras, Urubamba en Chichubamba in de
voor de Inca’s Heilige Valei. Vanwege de
hoogte is insmeren een must. Het UV-licht
is sterk en zonnefactor 50 wordt aangera-
den. Per luxe busje ga ik met Rik naar het
startpunt Moray, een prachtige tocht. Bij
aankomst hebben we meteen uitzicht op
een Inca-nederzetting. 
Het lijkt op een grote arena, maar dichter-
bij gekomen via een steile afdaling blijken
het plateaus te zijn, die zijn uitgehakt uit
de bergen en door ongeveer twee meter
hoge muurconstructies uit gigantische
keien hun vorm en stevigheid behouden. 
Zo krijg je landbouwakkers, heel indruk-

wekkend. Nu weer de berg opklimmen in
de hitte en van hieruit naar Maras. Dit is
een voettocht van negen kilometer in de
brandende zon. Er is veel moois aan land-
schappelijk schoon te zien met al die hoge
bergen. Je komt niet veel mensen tegen.
Af en toe een Peruaans vrouwtje met
ezels, die beladen zijn met hooi of takken-
bossen. 
Die moet je overigens ongemerkt fotogra-
feren, want ze willen er geld voor hebben
en kunnen je het erg moeilijk maken als je
niet betaalt. Maras is bij aankomst redelijk
doods en verlaten. Op het centrale plein-
tje kun je iets te eten krijgen. In Peru wordt
vaak rijst, gecombineerd met (gebakken)
aardappelen geserveerd. 

Na de maaltijd en de nodige rust vertrek-
ken we richting Salineras. Hier wordt zout
gewonnen uit het (zoute) water uit de
bergen. Deze tocht is weer een aardige
kuitenbijter, maar de inspanning wordt
beloond. 
Opeens, bij een afdaling, krijgen we zicht
op de zoutplateaus. Dit is een fascinerend
gezicht. Het lijkt in eerste instantie wel op
een groot sneeuwveld, dat tegen de berg
aan ligt. 

Kom je dichterbij, dan lijkt het meer op
een gigantisch aantal zwembaden, in dit
geval gevuld met zout en water, geschei-
den door kleine smalle dammetjes. In die
poelen van zout en water staan mensen
het zout bij elkaar te schuiven en in bak-
ken te scheppen. 
Het wordt gedroogd en in zakken van 50
kilo gedaan. Met die zakken op hun nek
rennen mannen en jongens op slippers
over de smalle dammetjes om ze weg te
brengen. Wij zijn er heen gegaan en heb-
ben ook over die dammetjes gelopen, ge-
lukkig droog gebleven.
De voorlaatste etappe naar Urubamba
gaat bergaf. Helaas beginnen mijn knieën
te protesteren en ook de zon doet nog
steeds ongenadig zijn best. Eindelijk voert
de route langs een rivier. 

in de Andes

Ook op zondag gaat het leven (de straathandel)
door.

De zoutplateaus, Salineras.

De Inca-nederzetting Moray bij Maras, landbouwla-
boratorium.
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Aan de verkoopsters over-
handigt ze iedere keer het
briefje, dat Bertha heeft
meegegeven. Met kilo’s
boodschappen gaan we
terug. Die middag heb ik
Spaanse les. Ik probeer lo-
pend via het postkantoor op
school te komen, maar ik
verdwaal. Dan neem ik een
taxi, die me voor twee stra-
ten rijden veel te veel rekent.
Ik betaal hem na wat geruzie
het standaardtarief, maar hij
wilde meer hebben. Toeval-
lig tref ik hem na schooltijd
weer voor de terugreis. Dit
keer laat ik het maar bij zijn
tarief, het is al gevaarlijk
laat.
Het weer maakt deze week
een dipje door, het is niet
veel warmer dan 16 graden.
Ik voel me grieperig of heb ik
wat verkeerds gegeten?

Weekendje Tipon
Het weer is inmiddels opge-
knapt. Met de overvolle, uit-
puilende bus, die bij ons de
APK niet zou halen, gaan we
op pad. We stoppen aan de
voet van een gigantische
berg. Daarboven moeten we
heen, lopend, in de branden-
de zon. Halverwege nemen
we toch maar een passe-
rende taxi. We komen bij de
Incaruïne, bestaande uit di-
verse plateaus, via trappen te
bereiken en met een hoogte-
verschil van wel 100 meter.
Het is de grootste ruïne, die ik
ken en hij heeft een ingenieus
irrigatiesysteem, heel knap
van die Inca's. 
Tipon is ook beroemd om zijn
cuy (cavia). Ik heb me laten
overhalen het te eten. Het
smaakt eigenlijk best goed,
de structuur is een beetje als
kip. De smaak wordt vooral
bepaald door de marinade.
De terugweg bestaat uit een
staplaats in een overvol ge-

propte bus, waar de conducteur zich nog
doorheen wurmt om zijn kaartjes te ver-
kopen. Lees in de volgende Buitenband
hoe het verder gaat. 

Cuy (cavia) in Tipon.

Hier is er ook een licht verkoelend briesje. 
We naderen een restaurant met terrassen
aan het water, lommerrijk overdekt met
riet en bamboe, we komen weer bij. We
gaan nu per taxi verder naar Urubamba,
Dan is het nog een half uur lopen naar het
hotel in Chichubamba. Het bestaat uit
aaneengeschakelde kleine huisjes, keurig
ingericht met eigen badkamer en toilet en
een apart hoofdgebouw met restaurant. 

Het is heel wat beter dan ik me had voor-
gesteld en zeer welkom. We hebben deze
dag ongeveer 18 km gelopen.
Na een paradijselijke nacht en heerlijk ont-
bijt is het tijd voor het volgende doel: de
Inca-ruïnes van Tambio. 
Dit is het voormalig paleis van keizer Huy-
ana Capac. We zullen ook de plaatselijke
traditionele nijverheid aandoen, zoals een
chocolademakerij, pottenbakkerij en kof-
fiebranderij. Helaas neemt dit laatste alle-
maal zoveel tijd in beslag, dat van het
bezoek aan de ruïnes niets terecht komt.
Dit heb ik later nog wel ingehaald. 
Rik en ik gaan nu met de bus terug naar
Cusco, een rit van twee uur. 

De conducteur schrijft een kaartje uit en
wijst onze zitplaatsen. Als alle zitplaatsen
bezet zijn, blijven de passagiers gewoon
verder binnenkomen. De menigte wordt
aangeduwd en kan zich nauwelijks bewe-
gen. Vlak voor vertrek stapt een corpu-
lente rondborstige Peruaanse met
origineel hoog hoedje in. Zij heeft drie gi-
gantische pakken bij zich. De conducteur
wil dat deze op het dak gaan, maar zij wil
dat niet. Er ontstaat ruzie en de hele bus
bemoeit zich ermee. Een pak gaat uitein-
delijk naar het dak. Nu begint de rit. 
Na enige tijd hoor ik de conducteur iets
roepen: de volgende halte. Als de bus stil-
staat, vliegt de man het dak op en gooit de
bagage naar beneden van de passagier, die
zich door de mensenmassa wurmt om te
kunnen uitstappen. 
Hierna roept hij: ‘Vamos’ en we gaan op
naar de volgende halte met hetzelfde 
ritueel en zo tot Cusco.

De fabricage van chocolade.

Typische kleurrijke klederdracht.

Mieke Geursen, 
bewerking Luc vander Woude

Weer ,thuis,

De volgende dag ga ik met het dienst-
meisje Leo naar de supermercado, een
grote overdekte markt. Alles van vlees en
kip wordt ongekoeld aangeboden. Leo
blijkt analfabeet. 
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Herkent u deze oud-collega,s nog? deel 2

Foto’s: Bram Visser

Hero
Idema
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Stijgende lijn
Tot dusver gaat het goed met de beleidsdekkingsgraad van het
Pensioenfonds ANWB. Sinds het einde van 2016 is de beleidsdek-
kingsgraad al 3% gestegen. Op 30 juni was de stand 95,3. Dit
vooral dankzij de iets stijgende rente op de kapitaalmarkt. Bij uw
spaargeld merkt u nog weinig of niets van de stijging. Toch is bij-
voorbeeld de tienjaarsrente aan het stijgen. Eind juli vorig jaar
was het percentage voor die rente nog negatief met een stand
van 0,007% onder nul en eind juli van dit jaar is het gestegen tot
iets boven de 0,6%. Vorig jaar zweefde het percentage van de 10-
jaarsrente in de maanden augustus tot en met oktober tussen de
0,0 en de 0,15%.
Voor de beleidsdekkingsgraad wordt een gemiddelde rente over
de laatste twaalf maanden berekend. De zeer slechte maanden
van 2016 zullen we dus achter ons laten. Nu maar hopen dat de
positieve trend zich doorzet.
Bovendien blijft de AEX redelijk stabiel boven de 500. Dus ook bij
beleggingen blijft de verwachting op een goed resultaat aanwe-
zig.

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag van het Pensioenfonds ANWB is verschenen. Het
99 pagina’s tellende document kunt u vinden op de website van
het pensioenfonds; www.pensioenfondsanwb.nl. Misschien iets
voor op een regenachtige herfstdag? Wel een tip, druk niet per
ongeluk op de knop ‘printen’.

Vertegenwoordigingen in het verantwoordings-
orgaan
Zoals misschien bekend, bestaat het verantwoordingsorgaan
(VO) uit vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers
en de gepensioneerden. De verdeling in het VO is als volgt: de
werkgevers twee personen, de werknemers van ANWB met 4
personen, de werknemers van Unigarant en Logicx, samen 1 per-
soon en de gepensioneerden met 2 personen. De verdeling tussen
werknemers en gepensioneerden wordt bepaald door de getals-
verhouding tussen beide groepen binnen het pensioenfonds.
Voor de werknemers van de ANWB zijn er in 2018 verkiezingen.
Voor de gepensioneerden waren er tot dusver geen verkiezingen,
maar werden de kandidaten voorgedragen door de VG-ANWB.
Dat was – vonden velen – handig en gemakkelijk. Voorts be-
spaarde het werk, tijd en geld. Maar de wetgeving vergt dat er of
voor het bestuur of voor het verantwoordingsorgaan een verkie-
zing moet worden georganiseerd om het democratisch gehalte
op peil te houden. Ook daar valt iets voor te zeggen. Binnen het
Pensioenfonds ANWB ging de voorkeur uit naar verkiezingen
voor het Verantwoordingsorgaan. In de reglementen is nu opge-
nomen dat de VG-ANWB met een voorkeurskandidaat gaat
komen. Aan alle gepensioneerden wordt de voorkeurskandidaat
voorgesteld, waarbij er de mogelijkheid is om met een tegenkan-
didaat te komen. De voordracht voor een tegenkandidaat moet
door 10 gepensioneerden ondertekend worden. Als er tegenkan-
didaten zijn volgen er verkiezingen. Als er geen tegenkandidaten

komen dan wordt de voorkeurskandidaat door het bestuur be-
noemd.
Op het moment van schrijven van dit stuk –de laatste dag van juli–
is de voorkeurskandidaat voorgedragen aan het bestuur. De vraag
om met tegenkandidaten te komen kan dus de deur uit. Van de
verdere gang van zaken weet u misschien meer als deze Buiten-
band verschijnt. De datum waarop ik mijn plaats in het VO over-
draag is afhankelijk van de vraag of er wel of geen verkiezingen
komen en het tijdstip waarop de opvolger benoemd wordt. De op-
volger kan dan aan de slag en ik trek me terug in het oosten.

Marlène Philippus herbenoemd in het bestuur
Marlène zit namens de gepensioneerden in het bestuur van het
Pensioenfonds ANWB. Na het vertrek van Nellie Willemssen bij de
ANWB heeft zij de rol van secretaris overgenomen. De zittingster-
mijn van Marlène van vier jaar was per 1 juli 2017 verstreken. Voor
de functie van secretaris is een functieprofiel geschreven waarin ju-
ridische kennis vereist is. Nieuwe bestuursleden voor pensioen-
fondsen moeten voor hun taken getoetst worden door De
Nederlandsche Bank. Door de VO-vertegenwoordigers namens de
werknemers is Jan Rijnveld voorgedragen als bestuurslid. Jan was
voorzitter van het Verantwoordingsorgaan en heeft rechten gestu-
deerd. Hij is nu druk aan het studeren om de toetsing door de DNB
te doorstaan. Op termijn kan hij de rol van secretaris overnemen,
zodat Marlène zich terug kan trekken. Dat zal naar verwachting
tegen het einde van 2017 het geval zijn. De VG-ANWB zal dan met
een voordracht komen voor een nieuwe vertegenwoordiger van de
gepensioneerden. De formele voordracht gebeurt door de twee ge-
pensioneerde vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan.

Vacatures VO
Voor de volledigheid nog even de opvulling van de vacatures in het
VO. Jan Rijnveld was vertegenwoordiger namens de werkgever. Jan
is per 1 juli 2017 opgevolgd door Renate Schrama. Eind 2016 is Sytze
Venema – die de ANWB heeft verlaten – opgevolgd door Jan Vink.
Zowel Renate als Jan Vink komen uit de hoek van de wegenwacht
en brengen waardevolle actuele kennis van het ‘gele bloed’ binnen
het VO. Het VO heeft die kennis een tijdje moeten missen.

Hulp bij bankzaken
Het kraken van geldautomaten maakt de animo van banken om
geldautomaten te installeren er niet groter op. De snelle toename
van het handige contactloos betalen met de pinpas – bij kleine be-
dragen is dan geen pincode vereist – verlaagt bovendien de regel-
maat om langs de geldautomaat te gaan. Maar een dorp zonder
geldautomaat vermindert de leefbaarheid. Heel vervelend en de
banken zoeken oplossingen. Denk echter zelf ook na over de toe-
komst van het contante geld. Ga eens bij uw bank informeren
welke mogelijkheden ze hebben om hulp te krijgen bij de dagelijkse
bankzaken. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Kijk eens – of laat
eens kijken door een mantelzorger – op de website van de bank.

Beno Koens,
bkoens@hetnet.nl

orgZ&
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Van het Ledensecretariaat
Zoals u ziet zijn er dit keer niet zoveel mutaties in het ledenbe-
stand geweest. Ten opzichte van het ledental dat wij in de vo-
rige Buitenband noemden komen we nu, met 3 leden meer, uit
op 779. Hoewel niet enorm, in ieder geval een lichte stijging dus.
We blijven onverminderd ons best doen om nieuwe leden te
werven, wat niet altijd even eenvoudig is. Soms kunnen wij na-
melijk niet aan de namen en adressen van oud-ANWB-mede-
werkers komen. Dus, mocht u nog eventuele gegadigden
kennen of weten… laat het ons weten! Hoe meer leden, des te
meer vreugd, toch? Onze nieuwste, vers van de pers gerolde
wervingsfolder ligt al klaar om aan eventuele leden in spé toe-
gestuurd te worden (zie foto).

L
Ik vertelde u al eerder dat er veel tijd zit tussen datum inleveren
kopij en datum verschijning Buitenband. Op het moment dat
wij deze tekst maken is het eind juli en zijn wij druk doende met
de voorbereidingen voor de vaartocht op de Linge in augustus.
De aanmeldingen overschreden medio juli al de maximum ca-
paciteit van de boot, waardoor wij weer een wachtlijst moesten
hanteren. In goed onderling overleg en met de rederij is beslo-
ten om een tweede boot in te zetten op die dag, zodat wij uit-
eindelijk niemand hoeven teleur te stellen. Als u deze
Buitenband leest, kunt u vaststellen of wij niet voor niets onze
duimen hebben blauw gedraaid voor mooi weer. En ook of u ge-
hoor hebt gegeven aan het verzoek om met veel zin en goed ge-
luimd in te schepen.

Mieke Geursen en Rolf van der Loo
Ledensecretariaat

Personalia per 13 augustus 2017                   
Regio

Nieuwe leden:
Dhr. C.W. (Cees) van den Vlekkert, Kennedylaan 2, 
6865 BH  Doorwerth, tel: 0317-319731, diverse functies               80
Mevr. E. ( Els) Porte-van Rooijen, Rietschar 27, 8607 KJ  
Sneek, tel: 06-81396622, manager ANWB/VVV Sneek                89
Dhr. M. (Rinus) Zuidweg, Lingestraat 4, 4421 KS  Kapelle, 
tel: 0113-342029, wegenwacht                                                                62 
Mevr.  G. (Gerrie) van den Hof-Dijkgraaf, Grintgroeveweg 5,
8162 XA  Epe, tel: 0578-614321, planner dispatch                           86 
Dhr. G.J. (Gert Jan) Kamerman, Spoorhaven 16, 2771 TM  
Boskoop, tel: 0172-218385, diverse functies, o.a. hfd. Reisbureau
Rotonde, ass. man. agentschappen, Show your Card, 
proj. ass. Land van ANWB                                                                         32  
Mevr. F. (Francine) Hopman-Penne, Churchilllaan 894, 
4532 JE  Terneuzen, tel: 0115-617528, hoofd informatrice            62
                                                                                                                               
Verhuisd:
Dhr. J. Overduin, naar: WoonZorgpark Swaenesteyn, 
Nieuwendamlaan 1, App. 60, 2547 JG  Den Haag                            38
Dhr. W.A. van Houts, naar: Thomas Jeffersonlaan 385                29
Dhr. G.J.J.M. Nollen, naar: Tuinstraat 50, 7383 XD  Voorst          83 

Overleden:                                                                                                         
Mevr. A.S. Everard-Lieftink, Wassenaar, 21 maart 2017                47 
Dhr. J.W. Passtoors, Aalsmeer, 31 mei 2017                                         11
Dhr. W.G. van Scherpenzeel, Veenendaal,  23 mei 2017                56
Mw. T. Verheijen, (echtgenote van dhr. H.H.M. Verhagen),
Weert, 15 juni 2017                                                                                         74
Mw. P. Stigter-Nap (weduwe van Bart Stigter) , Alphen 
a/d Rijn, 15 juni 2017                                                                                      32
Dhr. Ir. R.C. Olland, Wassenaar, 2 juli 2017                                          47
                                                                                                                               
Afgevoerd:
Dhr. L.F. de Winter, adres onbekend.                                                     26

Wijziging regio:
Dhr. W.A. van Houts, van regio 35 naar regio 29                             29
Dhr. G.J.J.M. Nollen, van regio 32 naar regio 83                                83 



uzzel
Horizontaal

1 Soort woning 12 voeg 13 bedrag dat in ruil voor
het leveren van een zaak of dienst gevraagd
wordt 14 oosterlengte (afk.) 16 achter 17 papegaai
19 Europees parlement (afk.) 20 echtgenoot van
(afk.) 21 soort veiligheidsbril 24 het monteren 27
nagalm 28 soort noot 30 bevoorrechte stand 31
resusfactor (medische afk.) 32 Uganda (in inter-
netadressen) 34 ieder 35 Pitcairn (in internet-
adressen) 36 limited (afk.) 37 getal 39 bevlieging
41 Bijbelboek (afk.) 43 surfpak 44 kledingstuk 46
met een boormachine werken 48 Spaanse borrel-
hapjes 51 tentoonstellingsgebouw in Amsterdam
52 Europeaan 54 leuk 56 op de aangehaalde
plaats (Lat. afk.) 58 hard lopen 60 Helium (sym-
bool) 61 op het oog geschatte maat 63 stellage 65
plaats (afk.) 66 per doos (afk.) 67 paar 69 Neder-
landse provincie (afk.) 70 goed voor (afk.) 71
Grieks mythologisch figuur 73 steenslag van na-
tuur- of baksteen 75 nogmaals meten 76 ’n vloer
leggen.

Verticaal

1 Warmtebesparende maatregelen uitvoeren 2 in-
ternationale organisatie voor vrede en samen-
werking (afk.) 3 nieuw gedeelte aan een bestaand
gebouw 4 open plaats in een bos 5 het onderbe-
wuste 6 Europa (afk.) 7 winterpeil (afk.) 8 zintui-
gen 9 gereedschap 10 IJsland (in
internetadressen) 11 soort dak 15 uiting van
vreugde 17 agave 18 opschudding 20 insecteneter
22 slechthorend (afk.) 23 persoonlijk voornaam-
woord 25 rund 26 tegen 29 karweien verrichten
33 stel hoorns 35 aardappelgerecht 37 dondergod
38 lidwoord 39 tocht 40 bevrijd van het ge-
noemde 42 aan boord (afk.) 45 Olympische Spe-
len (afk.) 47 klein venster 49 ligging 50 afbreken
52 onbepaalde zaak 53 overblijfsel 55 schilderen
57 rolkraag 58 beperkte aansprakelijkheid (afk.)
59 Bijbelboek (afk.) 60 tuinafscheiding 62 traditie
64 munteenheid 68 daar 71 voor de middag (Lat.
afk.) 72 edelgas (symbool) 73 bladzijde (afk.) 74
Zuid-Korea (in internetadressen). 
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het zomernummer 2017 luidt:

BUSVERBINDING

Wij hebben 32 inzendingen (1 per post en 31 per e-mail) ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 7 augustus.

De winnaar is geworden:
De heer C.H. van Willigenburg te Nieuwegein.

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 27 oktober 2017 naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl 


