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Zegeltjes sparen … het is mij met de paplepel ingegoten. Ik ben een dochter
van een ondernemer, mijn ouders waren kappers. Het was in de jaren
vijftig, zestig bij ondernemers een ongeschreven wet dat je elkaar hielp. De
kruidenier liet zijn haar knippen bij ons, wij kochten bij zijn winkel
kruidenierswaren. Hetzelfde gold voor de groenteboer, de melkboer, de
slager en de bakker. En zij gaven zegeltjes uit. Eén keer per jaar moesten
mijn broertje en ik eraan geloven. Alle zegeltjes werden verzameld, geplakt
in de verschillende boekjes en wij gingen het Grote Geld innen.
Tegenwoordig gaat het om spullen. Grootgrutter Appie ‘doet’ in glas,
servies of in messen, zijn collega Jumbo volgt op de voet. Op facebook
komen de verzoeken binnen zodra zich een actie voordoet. ‘Wie helpt mij
mijn boekje vol te sparen?’, en ‘Ik woon alleen en krijg nooit mijn boekje
vol. Wie helpt?’ Heeft dit nog iets te maken met de ongeschreven
ondernemerswet van ergens halverwege de vorige eeuw? Of is het
allemaal gebakken lucht … Lees de cartoon van Hendrik&Lief onderaan
deze pagina.

Over lucht gesproken, wie ben ik allemaal tegengekomen tijdens onze
excursie naar De Hoge Veluwe? Op pagina 22 ziet u een kleine impressie
van deelnemers met wie u wellicht een praatje heeft gemaakt. Heeft u
overigens de man op de voorplaat van deze Buitenband herkend? Precies,
Jacques van ‘t Riet, samen met Mieke Geursen, Anneke de Regt en Jaap de
Wever ‘verantwoordelijk’ voor de gezellige uitstapjes van onze vereniging.
Deze excursie gemist? Niet getreurd, de volgende is georganiseerd, naar
Sleutelstad Leiden in augustus. Een voorproefje op pagina 18 met op
pagina 20 het excursieprogramma. 

Fijne zomer! ◼

Marga Feenstra
tijdelijk hoofdredacteur Buitenband

buitenband@vg-anwb.nl

voorwoord
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Wie Edwin de Boer
Uit Den Haag

Werkt Sinds 1985 in de ICT binnen de ANWB 

Motto Een dag niets geleerd is een dag niet geleefd

Edwin heeft voor de hele ANWB gewerkt; op
de Hoofddirectie en Belangenbehartiging na.
(Bijna) altijd met plezier: het zijn verschil-
lende bedrijfstakken onder één dak. Zeker in
de ICT kun (of kon)  je vrij eenvoudig naar een
andere bedrijfstak overstappen, terwijl je bij
hetzelfde bedrijf blijft werken. “En”, vertelt
hij verder, “zoals gezegd, ik heb ze bijna
allemaal gezien. Leuk was ook dat je dingen
bijna overal tegenkwam. 
Het formulier ‘LA-33’ (=inschrijfformulier
voor nieuwe leden) kwam ik op heel veel
plekken tegen: zowel bij het invullen als bij
het verwerken en archiveren ervan.”
“Wat ik straks ga missen zijn de vele, leuke
mensen binnen de ANWB: we zijn tenslotte
allemaal helpers en dat maakt het heel erg
leuk om met ze samen te werken. Daar
komen vast wel andere nieuwe vrienden en
kennissen voor terug: gewoon een kwestie
van veel dingen gaan doen in je nieuwe om-
geving. Misschien ga ik wel weer een paar
nieuwe Tai Chi klasjes starten.”

“Na de ANWB ga ik een ander huis zoeken
buiten de Randstad met rust en ruimte. En
dat zal vast wel opgeknapt moeten worden
en de tuin zal ik ook naar mijn zin gaan
maken”, vervolgt hij. “Ik heb nog heel veel
boeken om te lezen en nog 1.000 uur aan
DVD’s die ik wil zien. En nog fietsen en
wandelen en leuke reisjes maken. Ik ga het
nog druk krijgen straks."

En dat, terwijl Edwin net vertelt dat hij de
komende jaren wat minder wil gaan leren
door het rustiger aan te gaan doen …” ◼

welkom
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Adres vereniging VG-ANWB
Secretaris VG-ANWB
Goudenregenzoom 122
2719 HD Zoetermeer
Tel. (079) 888 62 10
secretaris@vg-anwb.nl
Bankrekeningnummer
NL 47 INGB 0003 8160 27
ten name van: Vereniging van
voormalig medewerkers ANWB
Handelsregister: KVK 40409787

Adres ledensecretariaat, berichten, 
regiocontacten, activiteiten, 
evenementen, e.d.
Ledensecretariaat VG-ANWB
Roerdomplaan 53
2261 AW Leidschendam

Bestuur
Voorzitter
Coen van Hoogdalem
voorzitter@vg-anwb.nl
Secretaris
vacature
secretaris@vg-anwb.nl
Penningmeester
Bert Nollen
penningmeester@vg-anwb.nl
Coördinator Ledensecretariaat
Jos Vroomans
ledensecretariaat@vg-anwb.nl
Coördinator RegioContactPersonen
Gerard de Regt
coordinatie-rcp@vg-anwb.nl
Coördinatoren Evenementen
Jacques van ‘t Riet
Jaap de Wever

Assistentie ledensecretariaat
Aanmeldingen
Maritza Vroomans
Ledenbestand
Agnes Brugmans
Maritza Vroomans
Jubilea, huwelijken, etc.
Ellen Natzijl 
ledensecretariaat@vg-anwb.nl

Activiteitencommissie
Mieke Geursen
Anneke de Regt-Julsing
Jacques van ‘t Riet
Jaap de Wever
activiteiten@vg-anwb.nl

Fotografie
Mieke Geursen
Thijs Tuurenhout
Jos Vroomans
fotografie@vg-anwb.nl

Website vg-anwb.nl
Jos Vroomans
webmaster@vg-anwb.nl

De VG-ANWB is betrokken bij:
De Nationale APF
Bert Nollen
denationaleapf.nl
Sociaal Fonds
Koepel Gepensioneerden 
Beno Koens
Dick Kooman
koepelgepensioneerden.nl

In april hebben we weer een fysieke Algemene Leden-
vergadering (ALV) kunnen houden. Wat een verademing
was dat vergeleken met een digitale ALV. Voor mij was het
mijn eerste ALV en dat vond ik toch wel spannend. Vooral
de reacties die leden op de agenda hebben en de vragen die
ze gaan stellen in de rondvraag, maken de vergadering
onvoorspelbaar. Gelukkig viel het allemaal wel mee en
konden we op tijd aan de gezamenlijke lunch beginnen. 
Als inleider gaf Sebastiaan Laarman inzicht in de maat-
schappelijke projecten die bij de ANWB lopen. Vooral het
project Kinderfietsenplan sprak mij persoonlijk heel erg aan.
Het vervulde mij met trots dat de ANWB daadwerkelijk
probeert om kinderen die in armoede leven toch te laten
deelnemen aan onze samenleving door een fiets ter
beschikking te stellen. En voor het opknappen van de
fietsen mensen met een handicap of afstand tot de
arbeidsmarkt inschakelt. Uit mijn ervaring als raadscom-
missielid weet ik maar al te goed hoe schrijnend het kan zijn
als je als kind geen fiets hebt. 
Naast de vaststelling van de begroting en de financiële
verantwoording van de afgelopen jaren, is ook het bestuur
voor het komende jaar benoemd. Dat bestaat nu uit Bert
Nollen, Gerard de Regt en Jaap de Wever en onder-
getekende. Tevens zijn er door de ALV twee ere-leden
benoemd, Rolf van der Loo en Dick Kooman. Een goede
zaak want beiden hebben zich vele jaren voor de VG-ANWB
ingezet. Zonder die inzet zou de VG-ANWB niet zijn wat hij
nu is. Nico Aarsbergen is benoemd in de kascommissie, een
goed voorbeeld van een lid dat zich voor de vereniging wil
inzetten.
Dat brengt mij op het onderwerp vrijwilligers. Een vereni-
ging kan niet zonder vrijwilligers, of dat nu in een bestuurs-
functie is of als organisator van allerlei activiteiten. Uit de
aard van onze vereniging vloeit voort dat wij allemaal op
leeftijd zijn en dat er een constante behoefte is aan
vrijwilligers. Er komt immers een moment dat die stoppen
vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen. Op dat
moment zijn we nu aanbeland en de aanmelding van
nieuwe mensen die even willen meehelpen om de kar te
trekken is ronduit teleurstellend. Als we er niet in slagen om
die mensen te vinden is het perspectief op termijn dat we
minder activiteiten kunnen organiseren. Dat zou zonde zijn,
want de kern van onze vereniging is elkaar ontmoeten. 
Daarom hierbij nogmaals een oproep: Meld je aan om actief
iets voor de vereniging te betekenen. Ik reken op jullie! ◼

Van het bestuur, dit keer

Coen van Hoogdalem 
Voorzitter

weg
de

wijs
bij VG-ANWB



interview

Zomer! De lucht helder-
blauw en de zon prettig
warm, de oplettende lezer
ziet geen blaadje aan de
bomen. Vanwege een
langer verblijf in het
buitenland ben ik wat
vroeger op pad. Dit
keer geen ANWB-
medewerker, maar
de echtgenote
van een van
onze oud-
collega’s. 
Hilde de
Vries in
Voorhout
zoek ik
op.

met RCP’er Hilde de Vries



    Elk kwartaal gaat José Noordman op  
  visite bij een RCP’er.  
  In dit zomernummer bij Hilde de Vries in

Voorhout.
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Zo’n zes jaar geleden stapt haar man
Marten de kamer in en vertelt Hilde dat
hij regiocontactpersoon geworden is.
Tijdens een bijeenkomst van de VG had
hij zich hiervoor opgegeven. 
Hilde is verrast en bedenkt meteen dat
ze er een administratieve taak bij heeft.
Ze werken met veel plezier samen, maar
na een jaar of vier wordt Marten ziek.
Het RCP-werk komt nu op Hilde neer. Ze
doet de bezoekjes alleen, voor zover de
thuissituatie dat toelaat, en vindt het
leuk. Als Marten in 2019 overlijdt, besluit
ze het RCP-werk voort te zetten.

Van River Kwai tot Bhumibol
Haar regio Leiden en wijde omtrek telt
34 leden. Hilde vertelt dat ze veel
wegenwachten in haar regio heeft, die
onderling een goede band hebben en
vaak op feestjes aanwezig zijn. Grappig
om dat van een buitenstaander te horen.
“Het zijn heel verschillende mensen en
dat maakt het zo leuk. En ik hou van
mensen ontmoeten!”, vult ze aan. Af en
toe hoor ik een bekende naam, zoals die
van de heer Ekel, lang geleden mijn ‘chef’
bij Centrale Informatie. Marten heeft,
als ze zich goed herinnert, met hem
samengewerkt op de afdeling EPA,
European Public Affairs. Als lobbyist bij
die afdeling reist Marten overal naartoe
voor de ANWB. 
Hij kent Brussel goed en hij werkt mee,
zo weet Hilde een van de hoogtepunten
te noemen, aan de introductie van het
landelijke alarmnummer 112. 
Ook bezoekt hij tijdens een van zijn
reizen de River Kwai. 
De collega met wie hij is, deelt
herinneringen uit zijn verleden aan die
plek. Eén keer reist Hilde mee met haar
man, naar een congres in Bangkok. Daar
ziet ze dat de autoclubs in dat
werelddeel en in die tijd nog echte
eliteclubs zijn. 
Deelnemers zijn onder andere de prins
van Brunei en de zus van Bhumibol,
voormalig keizer van Thailand. Zij

organiseerde daar het ladies program.
Het is in alle opzichten een luxueuze reis
en bij het afscheid, vroeg een van de
deelnemers hem om vooral de groeten
te doen aan (prins) Bernard!

ANWB, meer dan Wegenwacht
Marten wordt in 1942 geboren als zoon
van een predikant en begint een paar
jaar na zijn rechtenstudie in 1980 bij de
ANWB als directiesecretaris. Verrassend
is de reactie van zijn toen tienjarige zoon,
als Marten vertelt dat hij bij de ANWB
gaat werken. Trots vertelt deze aan al
zijn vriendjes dat zijn vader bij de
Wegenwacht gaat werken! 

En hoe groot is de teleurstelling als
Marten zijn beeld van de ANWB moet
bijstellen en hem vertelt dat hij gewoon
een kantoorbaan heeft. Marten ziet
verschillende hoeken van de ANWB en
komt later bij EPA terecht als
expert/lobbyist. In 1998 moet hij wegens
ziekte stoppen met zijn EPA-werk. Het
reizen lukt niet meer. Er wordt ander
werk voor hem gezocht, maar dat is
geen succes. En zo komt Marten
vroegtijdig thuis te zitten. In het begin
kan hij nog wat golfen en doet hij
vrijwilligerswerk, maar door chronische
pijn lukt dat steeds minder. Het RCP-
werk is nog een welkome afleiding tot
Marten in 2019 overlijdt. Het vertellen
over Marten roept bij Hilde allerlei
herinneringen op aan het fijne leven dat
ze met hem en hun twee kinderen heeft
gehad.

En wie is Hilde?
Hilde en Marten kennen elkaar uit hun
vroege jeugd. Wanneer ze elkaar veel

later weer tegenkomen, krijgen ze
verkering en trouwen. Hilde geeft dan
les op een kleine school in Noordwijk,
waar ze een ‘halve duplexwoning’ van de
school huren. Voorhout is het huis waar
ze uiteindelijk hun plek vinden.
Na haar gymnasiumopleiding geniet
Hilde van een jaar vormingsklas. Dan
weet ze wat ze wil en start de opleiding
koken en huishoudkunde. Als de school
in Noordwijk moet sluiten, omdat de
regering besluit dat scholen veel groter
moeten zijn om te overleven, volgt
ontslag en wachtgeld voor de nog jonge
Hilde. Maar deze peinst er niet over om
nu al te stoppen en vindt werk op een
andere school waar ze, inmiddels
omgeschoold naar de vakken
verkooppraktijk en administratie, tot
haar pensioen blijft.
Hilde is ondernemend en gaat makkelijk
alleen op pad. Ze vertelt over een
bijzondere reis toen ze begin twintig
was: “Ik vertrok voor zes weken naar
Amerika om mijn zus te bezoeken en
een korte studie te volgen. 
De reis met ‘The Seven Seas’ verliep
anders dan verwacht, er ontstond een
grote brand in de machinekamer.
Midden op zee! Gelukkig kwam er snel
hulp en werd het schip naar de kust
gesleept. Hilarisch detail is dat we op dat
moment een gemaskerd bal hadden,
waardoor het wel een hele kleurrijke
menigte was die zich op het dek
verzamelde!” 
Naast de RCP-contacten is Hilde
bestuurslid van de Volksuniversiteit en
houdt ze van puzzelen, lezen,
architectuur, reizen met trein + fiets, en
geniet ze van haar muzikale kinderen en
kleinkinderen. ◼

Never
a

dull�moment
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Waar hoor je nog Latijn. Die taal is toch zo dood als een pier?
Nou dat had u gedacht. Weet u dat u het Latijn, of een
afgeleide daarvan, meer in de mond neemt dan uzelf weet.
Het is écht niet voorbehouden aan de zogenaamde
gymnasiasten onder ons. 

Vakantie:hoe vaak zult u dat woord, zeker na corona, in de
mond hebben genomen. Eindelijk mogen we weer met
vakantie! Vakantie komt van het Latijnse ‘vacare’, dat vrij of
onbezet zijn betekent. Hoe simpel kan het zijn, als u vakantie
hebt bent u vrij.  En via ‘vacare’ ben je zo bij gebruikelijke
woorden als vacant en vacuüm.  Als er een functie vacant is,
is die dus onbezet. 

Volvo, Fiat en Audi: Ik hoor u denken: gekker moet het niet
worden, automerken die iets met Latijn hebben te maken.
Zeker! Volvo komt van het Latijnse ‘volvere’. Als een Romein
zegt: ‘volvo’ (1e pers. enkv.), dan laat hij weten ergens van af
te rollen of rond te wentelen.  De merknaam Volvo heeft de
betekenis  ‘ik rijd’.  Dus wie zegt: ik rijd Volvo, zegt feitelijk: ik
rijd, ik rijd (eenmaal te veel). Toch zult u bij de vraag van uw
partner ‘rij jij of rij ik’ niet zeggen ‘volvo’.  Dikke kans, dat er
aan het voorhoofd wordt gevoeld. 

taal
dingetje...

Weet u nog hoe elk stripverhaal begon van onze oude Gallische vrienden Asterix en Obelix? Ik zal uw geheugen opfrissen met de eerste zin: “Zo’n
2000 jaar geleden was heel Gallië (zo heette Frankrijk toen) bezet door soldaten van Ceasar, de Romeinse veldheer.”  De Romeinen heersten in
die tijd over grote delen van Europa. Uiteraard namen zij ook hun taal mee, het Latijn. Misschien vonden onze Gallische vrienden die Romeinen
daarom zulke rare snuiters, zij spraken zo vreemd. 

Jacques van ’t Riet is in 1966 bij de ANWB in dienst getreden
met de belofte aan zichzelf, dat het niet voor de ‘eeuwigheid’
zou zijn. “Ik had een ander doel: leraar geschiedenis worden.
Dat doel heb ik bereikt, maar er is geen leerling, die ooit les
van mij heeft gekregen. De sector recreatie & toerisme
binnen de ANWB is mijn arbeidsbiotoop geweest tot 2008.
Naast geschiedenis, heb ik als interesse onze moedertaal. 
Uit die twee bronnen zal ik putten voor mijn columns.”

Rare�jongens,�die�Romeinen
Bron: Marc Janssens - Proficiat, we spreken allemaal Grieks en Latijn

Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014
Nicoline van der Sijs - Leenwoordenboek, Sdu Uitgevers, Den Haag 1996

In 1899 richtte August Horch een autobedrijf op, maar de
naam Horch (de gebiedende wijs van ‘luister! ’in het Duits)
voor zijn automerk was al vergeven. Zijn bijdehante zoontje
(mogelijk gymnasiast), zei tegen zijn vader: ‘Horch is Audi in
het Latijn’, en zo is het automerk Audi tot ons gekomen. Audi
komt van het werkwoord  ‘audire’, dat horen, luisteren naar,
betekent. En ‘audio’ = ik luister (1e pers. enkv.). Vanaf nu
luistert u in uw Audi met uw audioapparatuur naar uw
favoriete muziek.  

Ik geef u mijn fiat of Fiat. In het eerste geval geeft u uw
goedkeuring, in het tweede geeft u uw auto te leen of zelfs
weg. De oprichters van dit Turijnse automerk kwamen op
Fiat door hun bedrijfsnaam af te korten:  F(abrica) I(taliano)
A(utomobilica) T(orino). Of zij daarbij tegelijkertijd gedacht
hebben aan de betekenis van het woordje fiat, durf ik niet te
zeggen. Fiat komt van werkwoord ‘fieri’, dat geschieden,
gebeuren betekent. Denk maar aan ‘je fiat ergens aan geven’.
Dan zeg je letterlijk: laat het maar geschieden/gebeuren. 
Vanaf nu spreekt u een aardig woordje Latijn. Als het maar
geen potjeslatijn wordt, want dan praat u onzin. 
Mij heeft u het niet horen zeggen! ◼

Column
door Jacques van ‘t Riet
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RCPberichten�

Over gezellige gesprekken tijdens de koffietafels, eventuele
samenwerking tussen de regio’s van de RCP’s en natuurlijk stellen
we nieuwe RCP’ers voor. 

“Hallo, wat een verrassing. Je bent niet erg veranderd. Waar is de tijd
gebleven dat we samen werkten. Het moet wel meer dan 15 jaar
terug zijn. Goh, hoe gaat het met je?”
Ik (Gerard de Regt) hoorde dit laatst bij binnenkomst op een van de
activiteiten van onze vereniging. De ander van de twee keek wat
onderzoekend in het gezicht van ons enthousiaste lid.
“Ach, ik zie het al. Je hebt een baard laten staan. Wat leuk je nu weer
te ontmoeten. Laten we daar even gaan zitten.”

Na de succesvolle koffietafels van vorig jaar heeft ook dit jaar het
bestuur een geldelijke bijdrage per deelnemer beschikbaar gesteld
voor een activiteit ‘dicht bij huis’. Het wordt aan de 
Regiocontactpersoon overgelaten wat er wordt georganiseerd. 

Samenwerking van regio’s
Aan de meeste landelijke activiteiten die onze vereniging
organiseert neemt altijd een behoorlijk aantal leden deel. Gezellig

en bekenden ontmoeten. Nu ook op regionale schaal activiteiten
worden georganiseerd, komt het soms voor dat te weinig leden zich
aanmelden. 
Om toch een activiteit in de buurt succesvol te kunnen houden,
gaan RCP’ers in bepaalde regio’s samen één Regiobijeenkomst
organiseren. Zo wordt in de vijf regio’s in Den Haag in september
een bijeenkomst voorzien. Ook in het zuiden van het land wordt
overwogen de leden uit de vroegere WW-districten voor één
activiteit uit te nodigen.

Adres onbekend en de AVG 
In het kader van de privacy-wetgeving mag er geen ledenlijst meer
worden opgesteld. Dus, wil je de naam en (contact)gegevens weten
van een lid in je eigen regio, dan kan kan je die opvragen bij je
Regiocontactpersoon (RCP), die mag op verzoek die gegevens
doorgeven. 
Deze wat gecompliceerde procedure is gekozen vanwege de nieuwe
Privacywetgeving (AVG) en in overeenstemming met de
zogenaamde Privacyverklaring, die leden getekend hebben.
Wil je naam en adres van een lid in een andere regio weten, dan kan
het Ledensecretariaat daarbij helpen. ◼

Gerard de Regt, bestuurslid

Vacature
Rotterdam eo.
ingevuld

Frans Kramer is de
nieuwe RCP’er in
regio 53. Sinds 2018,
was er geen
vertegenwoordiger
van het bestuur.

Voor een deel is dit in 2020 opgelost door
een nieuwe regio (54) te vormen in de
Hoekse Waard en Voorne-Putten, maar in
de stad en het gebied tussen Vlaardingen
en Nieuwerkerk was nog geen nieuwe
RCP’er gevonden. Frans woont ‘Op Zuid’
in Rotterdam met Mirjam. Toen werkte hij
al bij de Wegenwacht vanuit Rhoon. Daar
is hij na 41 jaar met pensioen gegaan.
Frans begeleidt al ruim 20 jaar ANWB
Kampeerreizen en doet repatriëringen
voor de ALC. Hij speelt klarinet in een
harmonieorkest. Sinds kort is de nieuwste
hobby vliegen met een drone.

Frans Kramer

Regio zuid-
Gelderland
opgesplitst in 
80 en 81

Uit de oude, grote
regio in het zuiden
van Gelderland is
een nieuwe regio
afgesplitst, waar

Chris de Beet uit Hummelo RCP’er wordt.
De nieuwe regio heet Arnhem-Liemers
(81). Chris is in 1979 bij de wegenwacht-
opleiding in Voorschoten begonnen. Toen
hij in Renkum woonde was hij geplaatst in
het rayon Planken Wambuis. In 1997
verhuisde hij naar Hummelo en werkte bij
Team Duiven tot zijn pensioen in 2020.
Voor de WW-organisatie was hij actief in
de OC-Hulverlening en later in de OR-
Hulpverlening, waar hij 10 jaar in heeft
gezeten.

Chris de Beet

Jan Driessen is de
nieuwe RCP’er voor
de nieuwe regio
Ede-Overbetuwe-
Rijk van Nijmegen
(80). 

Midden in deze regio
woont Jan Driessen
met echtgenote

Wilhelmien in Bemmel. Bekend in de regio
door 36 jaar bij de wegenwacht vanuit
Planken Wambuis. Veel ex-collega’s
zullen hem kennen van de deelname aan
de Nijmeegse Vierdaagse en omdat hij lid
is geweest van het Nationaal WW-
voetbalteam.
Nu vult hij, samen met Wilhelmien, veel
weken met de caravanreizen in binnen- en
buitenland. 

Jan Driessen
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Nationaal�Park�
de�Hoge�Veluwe

Het zit er op!
Twee

dagen lang,
13 en 18 mei

hebben we genoten van
dit unieke park op onze eigen

Veluwe. Gefietst, gewandeld,
geslenterd, ons met paard-en-wagen laten

vervoeren naar het Slot Hubertus en ons vergaapt
aan de verzamelde kunst van Helene Kröller-Müller. 

Beide dagen was het weer ons goed gezind, het was droog en de
zon scheen. Met belangstelling hebben we geluisterd naar de uitleg van

de geschiedenis van het Slot Hubertus. De tocht met de huifkar was een
gedenkwaardige aanslag op onze billen, de menner voerde de huifkar over zandpaden

met diepe kuilen … De lunch was goed verzorgd en we zijn weer helemaal bijgepraat, toch?! 

Van�Gogh�maakt�ons�leven�rijker,�ons�dagelijksch�
leven�&�dat�is�zijn�grootheid.

Helene Kröller-Müller, 3 juli 1912
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Als�een�boerenschilderij�ruikt�naar�spek,�rook,�aardappelwasem,�dat’s�
niet�ongezond�[...]�dat�is�juist�gezond��– vooral�voor�stadsmenschen.

Vincent van Gogh, 30 april 1885



Wat heeft een wegenwacht
nu met oude kastelen?
Wout van Zeben
(mannummer 655)
verruilde na 46
wegenwachtjaren de
ANWB voor 
Huis Bergh in 
’s Heerenberg. 
Dat is nog ‘ns
veranderen van
loopbaan!

dag
ANWB

Tekst en foto: Marga Feenstraen dan ...
Tekst Marga Feenstra, Foto's Ed te Pas en Marga Feenstra 



...�en�hij�heeft�nooit
iets�om�

auto’s�gegeven

een museumwaardige decoratie.
Iedereen blij.

En zo is het gekomen … 
“Kijk”, wijst Wout als we tijdens zijn
rondleiding onder de entreepoort het
landgoed binnenwandelen, “kijk, zie je
dat bankje? Daar werd ik aangehouden
door iemand die mij aansprak als
zijnde  ‘de man die die lichtbak heeft
gemaakt’. “We raken in gesprek en zij
vertelt dat de huidige klusjesman
ermee stopt. Of ik dat wil doen.
Natuurlijk, ik ben handig genoeg.”
“We zijn net over een brug over de
slotgracht gelopen. Die slotgracht is
dit vroege voorjaar uitgebaggerd en er
stond bij de brug nog een steiger. Of ik
die wilde weghalen. Zeker, en ik ga aan
de slag. Die steiger stond verrot in het
water en je voelt het misschien al
aankomen: ik glijd uit en haal een nat
pak in de gracht.”
Hij toont zijn arm waar een vers
litteken is te zien. “Opgelopen terwijl
ik uitgleed; ik had een cirkelzaag in
mijn hand die ik kostte wat het kost
niet in aanraking wilde brengen met
water … die zaag had ik beter kunnen
neerleggen …”

Wanneer ben je muntmeester
geworden?
“Dat was tijdens de overgang van
werken naar pensioen. 
De muntslag lag op z’n kont en het
Kasteelmuseum wilde het nieuw leven
inblazen maar er waren geen munt-
meesters dus ben ik er ingesprongen. 
Op het moment dat we met vier
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muntmeesters waren zijn we er weer
mee begonnen.”

Heb je nooit meer dat er kennissen
vragen of je naar een rammeltje in de
auto wil luisteren of zo?
“Nee, ze weten dat ik dat niet doe,” en
hij lacht voluit. “Ik doe niets meer met
auto’s, dat is over. Mijn teammanager
hield bij mijn afscheid een toespraak.
Wat mij nog is bijgebleven zijn de
woorden ‘Met auto’s heeft hij niets’.
Het werk vond ik helemaal geweldig.
Tot op de dag van vandaag, het
improviseren en op weg helpen van
gestrande mensen.
De ANWB was voor mij de gedroomde
werkgever. Waar vind je anders zo’n
dynamisch bedrijf. Ik heb 300 auto’s
voor de Alarmcentrale uit Europa
gehaald, heb drie jaar in Italië gewerkt
en bij de Wegenwacht veel mee-
gemaakt.

Wat doe je echt nooit meer?
“Aan auto’s werken. Sterk hè!”

Wat wil je nog heel graag doen?
Nog meer gaan reizen. Wij waren van
plan om na mijn pensioen naar
Australië te gaan. Dat plan ging niet
door vanwege corona. Nu gaan we een
reis maken van Noorwegen naar de
Britse eilanden, naar IJsland,
Spitsbergen en weer terug. Kijk dat zijn
de dingen die ik geweldig vind.
Australië komt ook nog een keer.

Van wie heb je het meest geleerd?
Van mijn tweede vrouw Trudi. Hier
raak je wat. Van haar heb ik veel
geleerd in het omgaan met mensen. Ik
ben als westerling recht voor zijn raap,
heel direct. Daar stoot je vaak je hoofd
mee. Nu ga ik op een veel indirectere
manier om met mensen. Ik heb door
haar een beter, goed leven gekregen en

Wanneer Wout als scholier met zijn
vader een motorfiets op straat ziet
staan, vraag hij: “Pap, wat is dat?” Pa
antwoordt: “De wegenwacht.” Dat wil
ik later ook worden, wegenwacht en
hij prent dat zijn hele schooltijd door
goed in zijn hoofd.

Nooit iets ‘gehad’ met auto’s
16 jaar is hij, als hij de technische
opleiding TOC gaat volgen en daarna
de opleiding tot wegenwacht. Een
jongensdroom komt uit. Niet op de
motor maar in een wegenwachtauto.
Na een periode van 46 jaar gaat Wout
met prépensioen. Bij zijn afscheid sluit
zijn chef zijn afscheidsspeech af met de
legendarische woorden: … en hij heeft
nooit iets met auto’s gehad.

Wat doe je als je de ANWB verlaat?
Wout is op zijn 64e met pensioen
gegaan. Vervroegd pensioen was dat.
Eerst gaat hij totaal andere dingen
doen die niets met zijn vroegere werk
te maken hebben. Helemaal euforisch
is hij, omdat je van alle verplichtingen
af bent. In op de bank zitten heeft hij
geen zin. Nog tijdens zijn
wegenwachttijd werkt hij in het
stadsmuseum van ’s-Heerenberg. Daar
leidt hij als gids mensen rond. 

De Lichtbak
Op een gegevens moment wordt hem
gevraagd of hij een lichtbak kan maken
om een replica van een schilderij mooi
op te hangen in de muntkelder. “Ik
verdiep me daar wat meer in en zie dat
dat de muntmeester is uit de tijd dat
munten nog werden geslagen. Samen
met zijn gezellen en de jongste
bediende. Als die print nu in de
muntkelder tegen een muur hangt,
ziet dat er niet indrukwekkend uit.
Maar als lichtbak …” Wout gaat aan de
slag. Maakt met eenvoudige middelen

Fun is the one thing that money can’t buy, The Beatles

... word je
muntmeester�

op een kasteel ...
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ben me van veel dingen bewuster
geworden. “Daar heb ik hier op het
kasteel ook mijn voordeel van.
Bijvoorbeeld de fietsen op de
voorburcht is ons een doorn in het
oog. Mensen trekken zich weinig van
borden aan dat iets niet mag.
Voorheen zou ik zeggen: ‘is die fiets
van u? Wilt u die even wegzetten!’ Nu
kleed ik dat voorzichtig in.” 

Hoe ontspan je je?
Lachend zegt Wout:  “Dit, het klussen
en muntmeester zijn, is voor mij een
en al ontspanning. Elke dag opnieuw.
Heb ik een keer geen zin, dan ga ik niet.
Zegt Trudi, we gaan een dagje weg,
nou dan doen we dat. Niet altijd
natuurlijk, want ook als vrijwilliger heb
je je verantwoordelijkheid.”

Is er een tekst uit een boek of een lied
dat je nooit meer vergeet?
De Beatles hebben een nummer
gemaakt en daar zingen ze op een

gegeven moment: Fun is the one thing
that money can’t buy. Plezier is iets dat
je niet met geld kopen kan. Daar hecht
ik veel waarde aan. Dat heeft met mijn
jeugd te maken. Mijn ouders dachten
altijd dat als je je  kinderen maar dure
dingen geeft, ze dan gelukkig zijn. Ze
waren vergeten dat plezier veel be-
langrijker is dan materiële dingen.
Precies zoals het liedje van de Beatles
vertelt. Ik ben trouwens fanatiek
Beatlefan en ben gitaar gaan spelen om
de liedjes van de Beatles te zingen.

Wanneer was je het gelukkigst?
Wout denkt na, “Ja het is afgezaagd,
maar dat is de eerste periode met
Trudi. Toen ben ik me echt gaan
realiseren dat er ook nog andere
dingen in het leven zijn. Veel meer
plezier, we communiceren heel goed
met elkaar. 
Wij zitten ook op een koor in Duitsland
(dat is echt heel dichtbij) en dat is onze
wekelijkse ontspanning. 

Waar is de beste plek om te wonen
“In Zeddam. Ik woon er al 45 jaar.
Zolang ik als wegenwacht in de
Achterhoek heb gewerkt. Met al die
pechgevallen is er geen dag voorbij
gegaan dat ik niet hoorde ‘U bent niet
van hier hè?’ De westerse spraak raak
je nooit kwijt.”

Welke wijsheid geef jij door aan de
volgende generaties. 
“Leven en laten leven! Doe je ding,
houd niemand in een harnas, en doe
vooral wat je leuk vindt. Binnen de
perken hè!”

Kasteel Museum Huis Bergh, 
het stamslot van de graven van Bergh.

Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s Heerenberg.
Open van 29 maart – 30 oktober, rond Kerst.

Info www.huisbergh.nl



1976 was dus het ‘oprichtingsjaar’.
Echter… in werkelijkheid is de fietsclub
ouder, maar nergens is terug te vinden in
welk jaar enkele collega’s, onder wie
Anneke de Kler en Mevr. Noordervliet op
hun stads- en toerfietsen toertochten
vanuit het ANWB-hoofdkantoor
maakten. In 1976 begint Jan Kampers,
onze vroegere ANWB-fietsspecialist,
met een transformatie van een
toerfietsclub naar een racefietsclub. En
racen is met mountainbiken tot op de
dag van vandaag de hoofdactiviteit. 
Uit waardering voor onze erflaters
hebben we de naam ‘ANWB Fietsclub’ in
ere gehouden.◼

ANWB-fietsclub
jubileum

puzzeltocht
40-jarig bestaansjubileum in 2016

Tekst Jacques van ’t Riet
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Met een puzzelrit vanuit Achterveld, een buurschap bij Barneveld, vierde de ANWB fietsclub op 5 juni 2016 zijn  
40-jarig bestaansjubileum. Zes jaar later, op 12 juni 2022 was er weer een puzzeltocht.



16

vakantiefoto’s�zonder�stress

Resolutie
Wanneer u een digitale foto maakt, kunt
u niet om het begrip ‘resolutie’ heen.
Maar wat is resolutie? En welke resolutie
heeft u nodig als u een foto wilt
afdrukken? De resolutie van een foto is
eigenlijk niets meer dan de grootte van
de foto. Het formaat van een digitale
foto wordt echter niet uitgedrukt in
centimeters, maar in pixels. 
Een pixel (Engels woord voor beeldpunt)
is het kleinste element van een foto.
Zoomt u heel ver in op een foto, dan ziet
u uiteindelijk allemaal kleine vierkante
blokjes, de pixels. Een foto die tien pixels
breed en tien pixels hoog is, bestaat in
totaal uit honderd pixels. Hebben we het
over een foto van 800 bij 600 pixels, dan
is de resolutie van deze foto 800 x 600.
Deze grootte bepaalt hoe groot de foto
op uw beeldscherm getoond wordt. Hoe
meer pixels een foto bevat, hoe groter
de foto getoond wordt.

De zomer is in aantocht, de vakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat we de camera op de smartphone gebruiken om foto’s te
maken. Maar waar moet u rekening mee houden als u straks bijvoorbeeld ook de foto wilt afdrukken? 

Wat termen en tips voor mooie resultaten.

Afdrukken
Wilt u een foto afdrukken, dan kijken we
naar de dpi. Dpi staat voor dots per inch.
Dot is Engels voor punt en inch is een
Engelse lengtemaat: 1 inch is ongeveer
2,54 cm. Omgerekend wordt 1 centi-
meter 0,39 inch. Dpi staat voor het
aantal punten dat er per inch wordt
afgedrukt. Hoe meer punten per inch,
hoe hoger de kwaliteit van uw foto. We
spreken van fotokwaliteit als een foto
minimaal 300 dpi heeft. Een foto met
een lagere dpi kan uiteraard ook
afgedrukt worden, de fotokwaliteit zal
dan echter wel wat minder zijn. Als
ondergrens voor afdrukken moet u toch
wel 200 dpi aanhouden. Ligt de dpi
onder deze 200, dan zal de
afdrukkwaliteit altijd matig zijn. In de
instellingen van de camera en/of
smartphone kunt u (vaak) instellen op
welke resolutie uw foto’s gemaakt
worden. 

Wilt u een foto op het
standaard-formaat 15
bij 10 cm afdrukken
met een dpi van 300?
Dan kunt u op de
volgende manier
berekenen uit hoeveel
pixels de foto
minimaal moet
bestaan:

Breedte: 15x0,39x300
= 1773 pixels.
Hoogte: 10x0,39x300
= 1181 pixels.

Wilt u de foto op een groter formaat
afdrukken, bijvoorbeeld op A4-formaat
(29,7 x 21 cm), dan heeft u het volgende
aantal pixels nodig:
Breedte: 29,7x0,39x300 = 3475 pixels.
Hoogte: 21x0,39x300 = 2457 pixels.
Twijfelt u of de foto die u wilt afdrukken
de juiste resolutie heeft? Vaak geven
afdrukcentrales aan of de foto de juiste
resolutie heeft. Meestal zijn er drie
gradaties: Uitstekend, Goed en
Voldoende. 
Hoe beter de beoordeling van de foto,
des te beter de afdruk van de foto zal
zijn. 

Een mooie foto maken
Nu u weet waar u qua resolutie van de
foto’s rekening mee kunt houden, geven
we u ook graag nog wat tips om dat ene
plaatje nog net wat mooier te maken.

•    In de buitenlucht is de zon uw
lichtbron. Uw schema aanpassen
voor het perfecte licht is onhaalbaar,
maar onthoud dat het ‘Gouden uur’
(een uur na zonsopgang en een uur
voor zonsondergang) zorgt voor een
warme rode gloed en het blauwe
uurtje (na zonsondergang) de hemel
diepblauw kleurt. 

•    Licht is het allerbelangrijkste bij
fotografie, dus kijk goed waar het
licht vandaan komt: 

      a.     Tegenlicht: de zon staat
tegenover u, u fotografeert vaak
alleen silhouetten en contrasten.  

fotograferen
met de

smartphone



dingen
van de

dag
De leden van de boulesclub
Raakpunt zitten weer als vanouds
rond de tafel. COVID lijkt bijna
vergeten, althans ver weg. De
gesprekken gaan soms nog over
leden, die de pandemie niet hebben
overleefd. Maar ja, het is een club
van oude heren; ziekte en dood
horen bij hun seniorenleven en zij
praten er dan ook vrijmoedig over. 
Zij zijn dan wel lid van een jeu-de-
boulesclub, maar niet alleen om de
ballen te laten rollen. Voor
sommigen is een bezoek aan de club
bijna een vorm van nascholing. Je
steekt hier echt wel iets op van het
soms onbegrijpelijke, moderne
leven. Ze praten elkaar bij over
weerspannige laptops en
computers, de nieuwste serie op
NETFLIX, onbegrijpelijke voorlichting
van overheid en banken, elektrische
auto’s en alle andere verrassingen
waarmee bejaarden in het doolhof
van de moderne tijd te maken
hebben. 
De oude knarren geven op hun beurt
weer wat levenservaring door:
adviezen hoe je moet omgaan met
die chaotische, doorgedraaide
kinderen en kleinkinderen van
tegenwoordig, welke medicijnen je
rustig door de WC kunt spoelen
omdat ze toch niet helpen en dat
goede buren werkelijk beter zijn dan
verre vrienden.
Zo’n club dus; je wordt er niet wijzer
van, maar het dagelijks leven wordt
onder het nuttigen van koffie, choco
en alcohol verrijkt met een soort
overbodige wetenschap. 

Dit keer hebben de mannen het over
het moderne thuiswerken. Want we
mogen de pandemie dan wel achter
de rug hebben, enkele maatregelen

blijken minder tijdelijk dan destijds
werd aangekondigd. Dat valt zelfs
hier op.
‘Hier in Den Haag staan de meeste
rijksgebouwen halfleeg’ volgens
Koen, die het weten kan want hij
heeft zijn hele werkzame leven in
zo’n rijksgebouw doorgebracht. ‘Die
mannen werken allemaal thuis. Mijn
buurman zit een uurtje in de tuin
achter zijn laptop te telefoneren,
trekt vervolgens zijn trainingspak
aan en weg is-tie op zijn oranje-gele
gympies. Je ziet hem pas weer terug
als er eten op tafel staat.’ 
‘Nou, daar trapt mijn buurvrouw
niet in. Die hoorde ik laatst roepen,
dat zij niet van de catering was en
dat hij maar iets uit de koelkast
moest klaarmaken. Zij had een
afspraak met de buurvrouw…’  aldus
Henk met een brede grijns.
Roel heeft een ander probleem: hij
wordt gek van al die telefonerende
mensen op straat en in het park: ‘Die
lopen dan kennelijk in de duinen te
werken. In het begin dacht ik, dat
zo’n vent in zichzelf liep te lullen,
maar volgens mijn kinderen ben je
dan op een gezonde manier bezig je
geld te verdienen’.
‘Dat lijkt mij maar niks’ - zegt Karel-
‘ik ging altijd met plezier naar mijn
werk. Gezellig samen een bakkie
doen, beetje bijkletsen en dan ook
nog wat werken natuurlijk. Maar om
half zes ging je naar huis en je wist,
dat je klaar was. Dat zijn zij nu
natuurlijk nooit met zo’n telefoon’.
Wim is het zat: ’Gaan we nog een
potje boulen of blijven we hier over
de goeie, ouwe tijd zeuren?’ ◼

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com

De Goeie Ouwe Tijd

Meer weten?

Wilt u meer weten over het maken
van foto’s met uw smartphone? 
Ga naar seniorweb.nl/fotografie. 
Aan de slag met het beheren en
bewerken van foto’s? 
SeniorWeb-leden volgen onbeperkt
online cursussen over foto’s beheren
en bewerken en over vele andere
digitale onderwerpen. 
Wilt u dit ook? Word dan nu zes
maanden gratis lid van SeniorWeb. 
Het lidmaatschap stopt
automatisch. 
Ga naar seniorweb.nl/anwbof bel met
(030) 276 99 65. 
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      b.     Meelicht: de zon staat achter u
en het onderwerp baadt in het
licht. 

      c.      Zijlicht: de zon komt van links of
rechts, onderwerpen worden
gedeeltelijk verlicht.  

      d.     Strijklicht: de zon staat laag aan
de hemel, schaduwen worden
heel lang. 

•    Naast licht is ook de compositie erg
belangrijk. Let op de volgende zaken:

      a.     Zorg dat de horizon recht staat. 
      b.     Plaats het onderwerp niet precies

in het midden. 
      c.      Ga eens door uw knieën (of houd

uw toestel zo laag mogelijk) of
op een verhoging staan om een
foto te maken. 

      d.     Plaats naast indrukwekkende
bergketens, hoge gebouwen of
kilometers lange muren iets
waarvan u de ware grootte kent,
bijvoorbeeld een mens.   

      e.     Gebruik elementen zoals
rivieren, slootjes en wegen om
het oog door de foto te leiden. ◼

Tekst SeniorWeb

Column
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wij een spoortuintje hadden waarop
sperciebonen (ja, toen nog met een c),
doperwten, verschillende koolsoorten,
tomaten maar ook aardbeien, rode
bessen en kruisbessen werden geteeld
voor eigen consumptie. Met name de
sperziebonen en de doperwten deden
het elk jaar opnieuw zo goed, dat er niet
tegenop te eten was en ze mij (en de rest
van de familie) bijna de neus uitkwamen.
Om nog maar niet te spreken over het
verplichte doppen en afhalen!, want
helpen met alle huishoudelijke taken
was een vanzelfsprekende plicht! Ik voel
de schillen nog tussen mijn vingers.

kleindochter!

Een afspraak daarvoor maken blijkt
echter problematischer … corona hè,
dus uiteindelijk dan toch maar via Zoom,
minder gezellig natuurlijk maar ja, de
(huiswerk)plicht roept!
Beiden een beetje onwennig voor het
computerscherm beginnen we aan haar
opdracht met als thema ‘Healthy life’
als onderdeel van Global Studies. 
Suus stelt haar vragen over vroeger en ik
ga er zo goed mogelijk op in. Zo wil ze
bijvoorbeeld het volgende weten: ‘hoe
zag jullie gezin eruit; wat aten jullie;
hadden jullie ook zelf de mogelijkheid
om groente en fruit te telen’ etc.  Vragen
waarvan ik als vanzelfsprekend uit was
gegaan dat Suus de antwoorden wel zou
kennen ... Niets blijkt minder waar

Dwarsligger
Haar grote blauwe ogen worden zo nu
en dan zo groot als schoteltjes. Zeker als
ik haar vertel dat ik uit een gezin met zes
kinderen kom. Èn dat zowel mijn beide
grootvaders als mijn vader bij de
Nederlandse Spoorwegen werkten
(machinist en stationschef) en ik dus uit
een spoorhazenfamilie kom, waarmee
de ‘grappige’ opmerking  ontstaat dat ik
dus beslist een ‘dwarsligger’ zou zijn.  Èn
dat voor ons een warme maaltijd
bestond uit seizoengroente, een
aardappeltje en één keer in de week een
stukje vlees, natuurlijk op zondag! Èn dat

Foto en tekst: Mieke Geursen

In november 2021 vraagt Suus, mijn 14-jarige kleindochter: “Oma, mag ik jou
interviewen voor een opdracht van school?” En eerlijk is eerlijk, ik voel me

stiekem toch wel een beetje ‘vereerd’, dus het antwoord is spontaan: 
“Ja, wat leuk! De interviewer geïnterviewd”.

de�band
tussen

grootmoeder
en

Zwart/wit tv en meer
Op de vraag van Suus welke gebeurtenis
in het verleden de meeste indruk op mij
heeft gemaakt, vertel ik haar over de
eerste stappen  die op de maan werden
gezet, die we op de televisie konden
meebeleven, in zwart/wit!

Door haar vragen komt voor mij mijn
verleden wel weer tot leven en bij Suus
zorgt het ervoor dat mijn verleden met
de achtergronden wat dichterbij komen.
Het geeft ons beiden een goed gevoel en
ontlokt Suus de opmerking: “Oma, ik
krijg hierdoor een heel ander beeld van



je!” Tegelijkertijd realiseren we ons dat je
altijd moet blijven vragen naar het hoe,
wanneer, waar en waarom. Veel blijft
anders onbedoeld onbesproken en kan
dan (ooit) als knagende vraagtekens
achterblijven! 
Als ik in de redactievergadering vertel
over dit interview en fijne gesprek met
Suus, haakt Marga Feenstra daar
meteen op in: “Dat is een leuk thema
voor in de Buitenband: De band tussen
grootouders en kleinkinderen! En jij mag
de aftrap doen! Ga jij je kleindochter
eens interviewen.”

Een band groeit …
Als ik Suus hierover bel, vindt ze dit – al
giechelend - toch wel een leuk idee! Alle
twee volledig gevaccineerd en
geboosterd mogen we dit keer gezellig
bij elkaar zitten. We besluiten dat we
gaan kijken hoe we de laatste veertien
jaar beleefd hebben, wat de
herinneringen daaraan zijn en wat er uit
springt. Kortom, welke band hebben wij
samen.

De eerste levensjaren van Suus ben ik
eenmaal in de week vaste oppas, zoals ik
dat ook voor haar oudere broer(tje)
David was! Zo leuk om nogmaals, maar
dan met geduld en rust in je ‘oudere lijf’
te mogen genieten van het zien
opgroeien van een nieuw leven, in dit
geval je kleinkind(eren)! 
Voorlezen staat op nummer 1: “Het was
altijd genieten als jij voorlas. Je hebt zo’n
fijne voorleesstem met de juiste
intonatie.”  ‘Misschien wisten zij alles’
van Toon Tellegen, is favoriet. “Je wordt
helemaal het verhaal ingetrokken en
kunt je verbeelding de vrije loop laten.
Heerlijk”, zegt Suus. 
Maar ook tijdens de logeerpartijtjes,
samen met haar oudere broer David 
– want Suus wilde nooit zonder David
uit logeren - was het samen appeltaart
of kruidnoten bakken een feest op zich!
“Zo klein als ik was, ik mocht het van jou
écht zelf doen!”
“Muziek! Altijd was er muziek en
dansten we door de kamer. Haalden we
gekke capriolen uit. Hierdoor ben ik op
dansles gegaan, streetdance, hip hop en
tapdansen! Maar ik vind het ook altijd
erg leuk om te tekenen, kleine gedichtjes
en korte filmpjes te maken”. 
Als ik haar vraag of ze een beroep in die
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Oma,
ik�ken�je�nu
nog�beter!

richting wil zoeken, blijkt ze dat nog niet
helemaal op het netvlies te hebben. “Ik
denk toch richting journalistiek, mode of
theater” Tja, en dat zie ik haar alle drie
wel doen!
Maar nu zit ze nog op de middelbare
school, werkt hard en geniet van haar
vriendschappen. “Maar ik ben nog
steeds een huismus hoor. Ik houd van
het thuiszijn, de warmte van mensen om
me heen van wie ik houd en die van mij
houden, mijn ouders, mijn broer, mijn
grootouders en tantes!  Als die er maar
zijn voel ik mij veilig en gelukkig!”

Over de band tussen oma en klein-
dochter gesproken memoreer ik mijn
verblijf voor zeven weken in Peru. Suus is
dan 2 jaar. “Ik was toen zo bang dat je me
bij terugkomst niet meer zou herinneren.
Maar eenmaal op Schiphol vloog er een
klein Suusje in mijn armen, die als een
klein aapje om mijn nek bleef hangen en
me niet meer los wilde laten!“

“En die verbondenheid, op een
volwassener wijze, is er gelukkig nog
steeds!” ◼



In het jaar 800 lag aan de Rijnoever een
kleine nederzetting die de naam
‘Leithon’ kreeg. Dit gehucht zou in de
15de eeuw uitgroeien tot een van de
meest welvarende steden van het
graafschap Holland. Nu is Leiden een
stad vol bijzondere gebouwen, die
getuigen van haar rijke geschiedenis: de
rumoerige Tachtigjarige oorlog, de
gerenommeerde lakenhandel, de oudste
universiteit van Nederland. Je vindt dit
alles en nog veel meer terug in de
‘Sleutelstad’ en wij gaan in augustus op
ontdekking. 

Klein Amsterdam
Leiden wordt ook wel Klein Amsterdam
genoemd. 
Een goede vriend van mij, een echte
Leidenaar, kan zich daar vreselijk over
opwinden. “Wat nou Klein Amsterdam.
Toen Amsterdam nog naar vis rook, was
Leiden al een bloeiende stad”, krijg ik
dan steevast te horen. Ik gun hem zijn
irritatie. 
En om eerlijk te zijn, na mijn
verkennende wandelingen door Leiden,
snap ik hem. Leiden heeft de vergelijking
met Amsterdam helemaal niet nodig. 
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Leiden
verrukkelijke stad

met
oud-Hollandse�grandeur

Het kan niet op. We hebben nog maar net de geweldige
excursie naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe erop zitten, 

of u heeft de uitnodiging voor de volgende excursie op de
deurmat: Leiden!

Tekst Jacques van ‘t Riet



Musea
Voor een ‘kleine’ stad (ca. 124.000
inwoners) kent Leiden onmiskenbaar
veel gerenommeerde musea. De
belangrijkste zijn: Naturalis, Museum De
Lakenhal, Museum Volkenkunde,
Rijksmuseum Boerhaave, Rijksmuseum
van Oudheid en de Hortus Botanicus. Dit
laatste museum herbergt de oudste
botanische tuin in West-Europa. En in
het Boerhaave museum treed je in de
natuurkundige wereld van een van
Nederlands grootste wetenschapper
Hermanus Boerhaave (1668-1738). 

Rembrandt
Met Rembrandt zijn we aangeland bij
Leidens meest bekende burger.
Bekendheid die Nederland overstijgt!
Ofschoon Rembrandt vooral bekend

staat als een Amsterdamse schilder, is
hij toch echt een kind van de stad Leiden.
Overigens is zijn geboortehuis
gesneuveld in de stadsvernieuwings--
drang. Er staan nu smakeloze moderne
huisjes, helaas. Gelukkig is de Latijnse
school waar Rembrandt op heeft
gezeten er nog. 

Monumenten en instituten
De in 1575 opgerichte Universiteit Leiden
is van historische betekenis voor de stad
en voor Nederland. Het is de eerste
universiteit van Nederland en het is nog

altijd een van Europa’s meest voor-
aanstaande internationale universiteiten
op het gebied van onderzoek.. 
De voornaamste gracht van Leiden met
aan beide zijden fraai versierde
grachtenpanden is het Rapenburg. Aan
alles is te zien hoe welvarend Leiden in
de 17de eeuw geweest moet zijn. In hun
studietijd woonden ook onze Oranjes
aan het Rapenburg. Juliana, Beatrix en
Willem-Alexander studeerden alle drie
in Leiden. Willem-Alexander is daar aan
zijn ‘eretitel’ Prins Pils gekomen.

De belangwekkende Pieterskerk is gewijd
aan de apostel Petrus. De sleutels die
Petrus als poortbewaarder van de hemel
bij zich draagt verschenen ook in het
stadswapen van Leiden. Overal in Leiden
kom je de sleutels van Petrus tegen. Let
maar op, in augustus!

Er is nog een reden waarom de
Pieterskerk van belang is. In de 17de
eeuw vluchtte een groep Engelsen
omwille van hun geloof naar Holland,
waar zij van 1609 tot 1620 verbleven.
Eerst ‘strandden’ zij in Amsterdam. Toen
zij die stad als te ruw en normloos
ervoeren (ja, toen al) vertrokken zij naar
Leiden en vestigden zich in de buurt rond
de Pieterskerk. Deze Engelsen bekend
onder de naam ‘The Pilgrim Fathers’
zouden in 1620 weer Leiden verlaten. Via
Delftshaven en Plymouth voeren zij in
1620 met de ‘Mayflower’ naar ‘God’s
own country’. Wij kennen het nu als de
U.S.A. ◼
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en�varen

door�de�‘Sleutelstad’



22

Het zal geen verrassing zijn te lezen, dat
hét verhaal van Leiden niet op een 
A-4’tje past. Daarvoor gaat de
geschiedenis van Leiden simpelweg te
ver terug en is deze te veel omvattend.
Een beetje extra’s kunnen we bieden: 
op de vorige twee pagina’s in deze
Buitenband leest u meer over deze
verrukkelijke stad met oud-Hollandse
grandeur. Leiden is meer dan het
geschiedkundige wapenfeit ‘Het Leidens
Ontzet’. Dit ontzet op 3 oktober 1574 is
tot op de dag van vandaag hét stads-
feest van Leiden. Haring en wittebrood
en tegenwoordig ook héél veel bier.
Tenslotte moet vis zwemmen!

wandelen�en�varen
door�Leiden

op dinsdag 9 augustus 2022

Jacques van ’t Riet, Foto’s VVV Leiden

€ 29,50 per persoon

Stad van kennis en cultuur
In de laatste dertig jaar van de 20ste
eeuw is de stad veranderd van een wat
verpauperde fabrieksstad in de jaren
zestig, zeventig en tachtig, in een stad
van kennis en cultuur. Nu kent Leiden
veel interessante musea, herbergt het
nationale en internationale medisch-
wetenschappelijke bedrijven en heeft
nog altijd de oudste universiteit van
Nederland. Een stad waar historische
cultuur elke dag voelbaar is. Hoogste
tijd, dat met eigen ogen  te ervaren. Laat
deze kans niet liggen is ons advies!

Eerlijk is eerlijk
Bij het ter perse gaan van deze
Buitenband, was nog geen zicht op het
aantal aanmeldingen. Mogelijk is het
maximumaantal deelnemers al bereikt,
maar dat kan evenzeer niet zo zijn.
Misschien zijn er annuleringen of zijn er

zoveel extra liefhebbers, dat een extra
excursiedag alsnog mogelijk wordt
gemaakt. Hoop doet tenslotte leven. ◼

Verloop van de dag
10.30 uur - 11.30 uur     Koffie met gebak

in De Waag
11.30 uur - 13.00 uur     Stadswandeling

met professionele
gidsen

13.00 uur - 14.30 uur    Lunch bij
Koetshuis De
Burcht

Korte wandeling naar rondvaartboot
15.00 uur - 16.00 uur    Rondvaart 
16.15 uur - 17.15 uur       Borrel bij Grand

Café Van Buuren
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Lezing
Aan de hand van de meest gestelde
vragen in de praktijk neemt Mariëlle
Lindeboom de enthousiaste toehoorders
mee door het erfrecht. Er wordt
gesproken over langstlevenden
testamenten waarbij de kinderen hun
erfdeel niet kunnen opeisen, de AWBZ-
clausule waardoor de langstlevende die
in een zorginstelling terecht komt
minder snel het spaargeld hoeft ‘op te
eten’, en het uitsluiten van de koude
kant. Er worden veel vragen gesteld, en
ondanks het serieuze onderwerp ook
hard gelachen!
Ook het maken van een levens-
testament staat op het programma. 
Een levenstestament is eigenlijk een
uitgebreide volmacht waardoor iemand
die wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld
door een hersenbloeding of dementie,
niet via de rechter onder bewind hoeft te
worden gesteld. De partner, een kind of
een andere zorgzame naaste kan dan

informatiemiddag
testament

en
levenstestament

Dinsdagmiddag, 29 maart 2022, de leden van de VG-ANBW komen bij elkaar in Van der Valk Hotel De Bilt. Op het programma staat een
interactieve lezing over testament en levenstestament. Zware en belangrijke onderwerpen. 

Spreekster is mr. Mariëlle Lindeboom, toegevoegd notaris bij notariskantoor Zwart&Partners te Leidschendam-Voorburg.

alle zaken regelen, zowel financiële en
administratieve zaken als medische en
persoonlijke zaken.

Boek
Na de lezing kopen nagenoeg alle
aanwezigen het boek “Het Nederlandse
Erfrecht,  Wat kan ik bij testament
regelen?”In het boek worden - in
begrijpelijk Nederlands - meer dan 650
veel voorkomende praktijkvragen over
het erven en testament, gesteld en
beantwoord door mr. Klazien van
Zwieten, oud-kandidaat-notaris & mr.
Mariëlle Lindeboom, toegevoegd
notaris, beiden met jarenlange ervaring
in de familiepraktijk.
Bij elke vraag is een uit het leven
gegrepen voorbeeld opgenomen. 
Ook is er aandacht voor het
levenstestament en de erfbelasting. De
basiskennis die dit boek biedt, kan een
handleiding zijn bij de voorbereiding op
een bezoek aan de notaris. Ook is dit

door Mariëlle Lindeboom

boek onmisbaar voor degenen die al een
testament hebben gemaakt. Het boek
legt de vaak lastig te lezen bepalingen in
uw testament uit. Door gewijzigde
regelgeving, of als uw persoonlijke
omstandigheden zijn veranderd, is het
misschien nodig uw testament te
herzien. Het boek is ook bestemd voor
iedereen die te maken krijgt met de
afwikkeling van een testament na
overlijden. 

Boek bestellen
Was u niet bij de lezing, maar wilt u het
boek toch bestellen? De prijs is € 25
(inclusief BTW) ISBN 9789464374469 en
is ook als e-book verkrijgbaar voor € 9,99
(inclusief BTW)
ISBNePub789464374490. 
Bestellen kan via uw boekhandel of via
de website van Uitgeverij De Kleine Uil
via de volgende link:
https://www.kleineuil.nl/het-nederlandse-
erfrecht-details ◼



Tekst en foto: Mieke Geursen

vitaal
Joop Karsemeijer 

Half mei rijd ik naar Den
Haag. Als ik niet wist dat
het lente was, zou ik
zomaar kunnen denken
dat ik in een winterse
sneeuwbui terecht ben
gekomen.
Bloesemblaadjes van
bomen in de laan
jagen door de
lucht en vormen
een wit tapijt op
de straat.



journalist�en�kampeerder
heeft de kampeergenen
doorgegeven�

aan de volgende generaties
Ik ben bij Joop en Tine Karsemeijer. Joop
verontschuldigt zich voor de ‘rommel’ in
de kamer. “We zijn de caravan aan het
pakken. We vertrekken overmorgen naar
Frankrijk!” Ik realiseer me dat het voor hen
dus niet zo handig is dat ik nog even
langskom. Maar met een kop koffie gaan
we er toch even lekker voor zitten.
Joop is in 1937 geboren in de Transvaalwijk
in  Den Haag. “Ik ben dus een Hagenaar…
of misschien eigenlijk toch ook wel een
Hagenees” zegt Joop peinzend.
Hij komt uit een gereformeerd gezin. Hij
heeft een oudere broer en zus en hijzelf is
de middelste tussen twee zusjes uit ‘de
tweede leg’. Joop heeft de
‘bewegingsbeperkingen’ die in een
gereformeerd gezin gelden, nooit zo
gevoeld.  “Het hoorde erbij, ik wist niet
beter.” Maar als hij na de gereformeerde
lagere school, naar een christelijke HBS
gaat, worden de verschillen hem duidelijk.
Op de HBS ontstaat zijn belangstelling
voor lezen en schrijven. Onder het motto
‘wie schrijft die blijft’ begint hij met
schrijven voor de krant van de - zeer
actieve - Christelijk Jeugdvereniging.
Tevens leert hij in die periode Tine kennen
die ook op de HBS zit. Samen zetten zij zich
in om een Bazaar te organiseren waarvan
de opbrengst bedoeld is voor een
Jeugdhuis.

Na de HBS moet ook Joop twee jaar in
militaire dienst. Na een tweejarige
tussenstop bij een verzekeringsmaat-
schappij  begint in februari 1960  op de
Kampeerafdeling zijn 37-jarige ANWB-
loopbaan. 
Hij volgt een cursus (reclame)schrijven.
Met die extra schrijfervaring, zorgt hij
ervoor dat door middel van het plaatsen
van een persbericht in de krant, de
meester van de lagere school van zijn
kinderen niet in militaire dienst hoeft. “De
meester kan niet gemist worden!” 
Eind 1960 trouwt hij met Tine. Samen
krijgen zij een zoon en een dochter en nu
hebben zij van zoonlief ook twee
kleinkinderen.
In 1965 wordt Joop definitief benoemd tot

Hoofdredacteur KCK (Kampeer- en
Caravan Kampioen). Bij de Redactie KCK
ontstaan de bekende Kampeerreizen. De
eerste Kampeerreis naar Bretagne  bestaat
uit 200 mensen – inclusief kinderen – en
wordt slechts begeleid door Joop en Tine,
één Fransman en één wegenwacht! Het
wordt een daverend succes.  Een enquête
levert zulke lovende en leuke reacties op,
dat de Kampeerreizen worden voortgezet.
“Als de redactie er maar niet onder lijdt”,
krijgen de organisatoren als waarschuwing
mee.
Joop en Tine hebben zeker 23 kampeer-
reizen begeleid en tevens veel routes
hiervoor uitgezet, zoals bijvoorbeeld voor
Nieuw-Zeeland en Australië. “Zo leuk om
te doen”, zegt Joop. Ze hebben veel landen
inmiddels gezien. 
De ontvangst van de deelnemers laat Joop
graag aan Tine over: “Zij kan dat zo
vriendelijk en veel beter dan ik. Als mensen
beginnen te zeuren of te klagen, dan word
ik narrig en kort door de bocht”! Ik hou me
liever bezig met de zakelijke kant en het
oplossen van problemen! 

Na een interne reorganisatie wordt Joop
uitgever bij ANWB Media. Voor hooguit
vijf jaar heeft Joop bedongen, want daarna
wil hij echt weer terug naar redactiewerk.
Na die vijf jaar wordt hij dan
hoofdredacteur van de Kampioen totdat
hij met VUT gaat .

En tegenwoordig?
“Ik maak hierin onderscheid in een leven
vóór en een leven ná mijn ongeluk”  zegt
Joop. In 2021 wordt Joop namelijk op zijn
fiets geschept door een auto en komt
zwaar gehavend en met botbreuken
langdurig in het ziekenhuis terecht. De
weg naar herstel is lang en moeizaam. 

“Ik werd geconfronteerd met het feit dat
het leven zomaar afgelopen kan zijn en dat
kwam behoorlijk binnen!” Na een lange
revalidatie voelt hij zich nu weer gezond en
door de fysio weer sterker, maar hij is
voorzichtiger geworden. “Tine houdt me
bij de tijd: vooruit, doorgaan!” Eerst was hij
bang om te fietsen, maar nu doet hij dat
ook weer. 
Hij loopt veel, heeft wandeldagen in de
duinen, zit twee keer per week in een jeu-
de-boules ‘ouwe-mannen’-club en hij
schrijft nog altijd een column in de
Buitenband!
“Het leven is leuk! De kleinkinderen
brengen veel vreugde, jolijt en gezelligheid.
Kinderen en kleinkinderen zijn ook
verslaafd aan kamperen, dus die genen
hebben we goed doorgegeven! We wonen
in een leuke straat met leuke buren om
soms samen iets mee te eten en te
drinken”.

Hobby’s 
Joop is graag op de computer wat aan “het
rommelen”, zoals hij dat noemt.
Muzieklijsten maken, maar ook om foto’s
te bewerken. Hij houdt van muziek, van
klassiek tot barok en oude jazz; hij leest
graag historische romans of detectives en
leest tijdschriften vanuit beroepsmatige
belangstelling; en hij leest dagblad de
Telegraaf en de weekend uitgave van het
Algemeen Dagblad. 

Eten en drinken
“Dat doen we graag! Wina Born heeft ons
op speelse wijze laten kennis maken met
de Franse keuken, maar we houden ook
erg van de Hollandse (stamp)pot”. Joop
houdt van koken, maar ze gaan ook graag
uit eten. Joop houdt van een wijntje, Tine
daarentegen drinkt geen alcohol.

Autorijden, ook met caravan, vindt Joop
ontspannend. 300 á 400 km per dag is
geen probleem! 
Met hun 25 jaar oude, maar van binnen
gemoderniseerde caravan, vertrekken ze
weer naar hun vakantiebestemming
Frankrijk! ◼

Er�is�geen�wolk�zo
donker,�of�er�zit�wel�een
gouden�randje�aan!
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Zekerheid
De aarde is rond en draait. Dat is een zekerheid. Tenminste
tegenwoordig. Vroeger waren er nog gedachten over een
platte aarde. Pensioen was ook zo’n zekerheid. Je betaalde
premie en de werkgever betaalde voor jou ook een deel van de
premie. Bij sommige bedrijven betaalden werkgevers alle
premies en hoefde je zelf niet te betalen. Een zekerheid was
ook dat je met je 65ste met pensioen ging en dat daarna het
pensioen werd uitgekeerd. Én je ging van ‘Drees’ trekken.
Oftewel je kreeg AOW.
Van asfalt naar kassei.

Dat de wereld nog steeds rustig doordraait is een feit. Maar
dat pensioen? In plaats van een keurige asfaltweg (u weet dat
ik een weg- en waterbouwer ben) werd het een weg met keien.
De AOW-leeftijd begon te verschuiven. Bij het laatste
regeerakkoord werd de al jaren bestaande koppeling met het
minimumloon ten grave gedragen. Hoewel, het ziet er naar uit
dat het regeerakkoord zal worden aangepast. Hoe, is nog
onduidelijk, maar de verwachte stijging over de komende jaren
wordt nu waarschijnlijk in drie mootjes verdeeld. Bij het eerste
mootje blijft de koppeling met het minimumloon wel
gehandhaafd. Hoe het met de twee volgende mootjes gaat
blijft onduidelijk.

Pensioenakkoord van hoofdlijnen naar wet
Nog voordat corona ons in de greep hield, werd bekend dat er
een nieuw pensioenakkoord was afgesloten. De regering, de
werkgevers en de vakbonden hadden in hoofdlijnen een
akkoord gesloten. Op zich heel positief, want er werd al jaren
gesproken over een nieuw akkoord, maar dat lukte steeds niet.
Het maken van plannen op hoofdlijnen is soms al lastig, maar
het omzetten naar concrete invullingen vergt veel denkkracht
in de gevolgen voor de toekomst. Bij de uitwerking van de
plannen blijkt, dat er toch meer haken en ogen aan vast zitten
dan gedacht. Van de vier hoofdlijnen is alleen de vertraging
van de AOW-leeftijd uitgevoerd. Maar de hogere AOW-
leeftijd zelf werd gehandhaafd. In het kielzog van die hogere
leeftijdsgrens werd bij vele pensioen-regelingen de leeftijd
voor het uitbetalen van pensioen opgeschoven. Meestal naar
68 jaar. Van de andere hoofdlijnen is weinig of niets
gerealiseerd.

En nu staan we voor de besluitvorming over het wetsvoorstel
Toekomst Pensioenen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de
Eerste en de Tweede Kamer. Er is bij de politiek een streven dat
het wetsvoorstel dit jaar wordt behandeld. Snelheid is prima,
maar het moet wel zorgvuldig gebeuren, omdat er voor
gepensioneerden nog veel belangrijke zaken moeten worden
uitgewerkt.

Ronde tafelgesprekken
In de aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer zijn er
twee ronde tafelgesprekken geweest om de Kamerleden te
informeren over de gevolgen van de nieuwe wet én de
overgang van oud naar nieuw. Bij de eerste ronde tafel waren

onder meer de Pensioenfondsen en andere deskundigen
aanwezig. Erg positief was de stemming niet. Zeer ingewik-
keld, moeilijk uitlegbaar aan de pensioendeelnemers en meer
tijd nodig, waren vaak genoemde bewoordingen. Bij de tweede
ronde tafel waren de meer direct betrokken bevolkings-
groepen aanwezig, waaronder de Koepel Gepensioneerden. 
De Koepel Gepensioneerden, waar de VG-ANWB lid van is, wil
zekerheid over alle aspecten, die bij de overgang van het oude
naar het nieuwe stelsel aan de orde komen. Die overgang is
zeer complex. En er moet wel het vertrouwen zijn dat de
overstap eerlijk is. En daarna ook vertrouwen blijft geven. 
De ronde tafels hebben geleid tot honderden schriftelijke
vragen aan het ministerie.

Voorstel nog onacceptabel
De uitvoering zal komen te liggen bij de Pensioenfondsen.
Pensioenfondsen beheren het geld van jongeren en ouderen.
Maar ouderen zullen het direct merken in de portemonnee.
Voor degenen die nog werken is de overgang evenzeer van
belang, maar zij worden pas later met de gevolgen
geconfronteerd. Bij de besluitvorming binnen de pensioen-
fondsen zijn ouderen ondervertegenwoordigd. Dat moet
veranderen. 

Juist omdat ouderen de gevolgen direct zullen merken,
besteedt de Koepel extra veel aandacht aan de overgangs-
periode. In die periode moet er ruime aandacht zijn voor het
behoud van een koopkrachtig pensioen. En daar wringt op dit
moment de schoen. Door de stijgende kosten van levens-
onderhoud staat de koopkracht voor gepensioneerden danig
onder druk. De belofte in de afgelopen jaren, dat bij het
nieuwe pensioen het pensioen koopkrachtig zou zijn, is een
illusie. Daarbij is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel
als het ware een zwarte doos met veel onbekenden.

Al met al komt het er op neer dat naar de mening van de
Koepel Gepensioneerden, het beoogde nieuwe pensioenstelsel
onacceptabel is. 
De Koepel zal met alle betrokkenen – ook met Kamerleden –
gesprekken aangaan om hen te bewegen wijzigingen in de
nieuwe wet op te nemen. In de aanloop naar de nieuwe wet is
al het een en ander bereikt. Zo is ondermeer voorkomen dat er
op pensioenen gekort zou moeten worden als gevolg van de
lage rentestand. 

Pensioenen is een zaak waar vrijwel iedereen – via een
werkgever of een eigen regeling – bij betrokken is. Om het
publiek – en daarmee ook de politiek – te wijzen op een goede
wetgeving hebben in de afgelopen periode radiospotjes
geklonken, onder meer op NPO radio 1, 4 en 5. Voorts is in de
afgelopen periode een petitie gestart. Hopelijk heeft u daar
zelf ook een bijdrage aan geleverd. De Tweede Kamer streeft
ernaar om de wet voor de vakantie te behandelen. De
resultaten van de petitie zullen dan worden aangeboden. De
Eerste Kamer zal het ontwerp in de tweede helft van het jaar
bespreken.◼

pensioenzorg
Beno Koens, bkoens@hetnet.nl
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leden
secretariaat

per 22 mei 2022

Nieuwe leden (aspirant)                                                                                              Regio
Dhr. M.C. (Mart) van der Meulen uit Voorhout, ex-Accountmanager
Binnendienst Merk & Leden, Regio Bollenstreek/Leiden                                      20
Dhr. J.H. (Sjaak) van Linden uit Vlaardingen, ex-Wegenwacht, Regio
Rotterdam Zuid                                                                                                                       54
Dhr. F.M. Bijlsma (Frans) uit Oosterwolde, ex-Senior hulpverlening 
ZaMa, Regio Friesland                                                                                                           89
Mw. C.A. Witmans (Carla) uit Monster, ex-Secretaresse Merk&Leden, 
Regio Den Haag Zuid/Westland                                                                                       38
                                                                                                                                                        
Verhuisd                                                                                                                                      
Dhr. Y. Knier van De Krim naar Hoogeveen                                                                 86
Mw. W.M.W. Driessen-de Man van Voorburg (Regio 26) naar 
Leidschendam                                                                                                                          21
Dhr. J. van der Heijden van Den Haag (Regio 47) naar Voorburg                       26
Dhr. A. Steinz binnen Zevenaar                                                                                        81
Mw. A.M. Nell van Den Haag (Regio 26) naar Leidschendam                            26
Dhr. W.G.M. Duijndam van Den Haag (Regio 47) naar Leidschendam          23
                                                                                                                                                        
Overleden                                                                                                                                  
Dhr. A.P.J.M. (Guust) de Graaf uit Prinsenbeek, overleden 17 maart 2022    71

Regio
Dhr. C. (Cor) Robberecht uit Maasdam, overleden 
op 6 maart 2022                                                                                                                      54
Dhr. J.S. (Jan) Staal uit Eerbeek, overleden 7 maart 2022                                      82
Dhr. H.J (Henk) Veldman uit Markelo, overleden op 
21 april 2022                                                                                                                               83
                                                                                                                                                        
Overleden en uitgeschreven                                                                                            
Mw. M.M.A. (Rita) van Katwijk-Eikenberg uit Capelle
aan den IJssel, overleden op 14 maart 2022                                                                 53
Dhr. H. (Henk) Eimers uit Oudorp, overleden op 6 april 2022                            14
Mw. M.G.C. (Mary) Bakker uit Voorburg, overleden 22 april 2022                    26
Dhr. C.G. (Cees) Huijsmans uit Den Haag, overleden 20 april 2022                 47
Mw. W.A (Wil) Flinterman-van der Meijde uit Leidschendam, 
overleden 21 april 2022                                                                                                         23
Mw. W.H. Bink-Haring uit Voorburg, overleden 5 mei 2022                               26
                                                                                                                                                        
Opgezegd en uitgeschreven                                                                                             
Dhr. B.J. Tholen uit Den Haag                                                                                            41
Mw. N.  (Neeltje) Wijk-Schilp uit Haarlem                                                                  11
Mw. M.M.A. (Maurits) van der Est uit Ede                                                                   80

Ere-lidmaatschap
voorDick�Kooman
enRolf�van�der�Loo

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 7 april jl zijn Dick Kooman en Rolf van der Loo benoemd tot
erelid van onze vereniging. Dit voorstel van het bestuur werd bij acclamatie aangenomen, dit betekent met
algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming. Dick was voorzitter in de periode 2013-2021 en Rolf was
vanaf 2005 actief in het ledensecretariaat en de laatste jaren als bestuurslid.

De ALV werd dit jaar weer op het ANWB-hoofdkantoor gehouden nadat wegens corona deze vorig jaar niet
mocht doorgaan en het via internet en post moest plaatsvinden.

De vergadering had een soepel verloop en een geanimeerde gedachtenwisseling. Besloten werd de kosten van
het lidmaatschap niet te verhogen. En meer te besteden aan activiteiten ‘dicht bij huis’.

Gerard de Regt, bestuurslid

◼



puzzel

Horizontaal
1 Vol verwachting 12 lector (afk.) 13 zin in eten
14 rijksweg (afk.) 16 Sint Lucia (in internetadres) 
17 telefonisch tekstbericht 19 slee 20 boom 
21 kustduin 24 beste vorm 27 zeedier 28 soort
bordeauxwijn 30 internationaal VN-bureau voor
de atoomenergie 31 de Franse Republiek (Fr. afk.)
32 zilver (symbool) 34 pret 35 na de maaltijd (Lat.
afk.) 36 Nederlandse kampioenschappen (afk.) 
37 evenzo 39 drank 41 beeld, geluid en data drager
43 de middagmaaltijd gebruiken 44 kruik 
46 goedendag 48 behoefte aan drinken 51 zeer 
52 medisch (afk.) 54 voorzetsel 56 getijde 58 draad
die de verbinding vormt tussen zintuigen en
spieren enerzijds en het centrale zenuwstelsel
anderzijds 60 Honduras (in internetadres) 61 op
makkelijke stoelen of banken ontspannen in een
hip café, met rustige muziek en luxe hapjes en
drankjes 63 vork, lepel, mes, bord, servet enz. voor
één persoon aan tafel 65 provincie (afk.) 66 boks-
term 67 marterachtige  69 edelgas (symbool) 70
megabyte (afk.) 71 edelgas 73 waterdamp 75
deelnemer aan een reünie 76 eetgelegenheid.

Verticaal
1 In goede staat 2 Republiek Libanon (op motor-
voertuigen ) 3 iets dat ons bijzonder aangenaam of
nuttig is 4 toestel voor het opslaan van elektrische
energie, om die op een andere tijd en een andere
plaats weer te kunnen gebruiken 5 cent (afk.) 
6 managementfilosofie die kwaliteit en klant-
vriendelijkheid centraal stelt (afk.) 7 Bijbelboek 
8 mop 9 bediening, bv. in een hotel, en wat
daarvoor in rekening gebracht wordt 10 van
kantoor (afk.) 11 bevrijden 15 ruimte en werkplaats
waar schepen gebouwd, hersteld of uitgerust
worden 17 vlug 18 luxe brood 20 roemen 
22 maanstand (afk.) 23 ingezonden mededeling
(afk.) 25 opvangcentrum (afk.) 26 onder andere
(afk.) 29 een stortbad nemen 33 de vertering die
gemaakt is door één of een aantal personen in een
openbare gelegenheid 35 soort wijnstok 37 denk-
beeld 38 insect 39 slaapplaats 40 stilte 42 vicaris-
generaal (afk.) 45 Bijbelboek Ruth (afk.) 47 dorst
lessen 49 deel van een rokkostuum 50 ober 
52 spijskaart 53 voertuig dat zich zowel op het
water als op het land kan voortbewegen 55 eerste
maaltijd van de dag 57 iemand die tijdens het
stappen geen alcohol drinkt om zodoende zijn
vrienden naar huis te kunnen rijden 58 persoonlijk
voornaamwoord 59 dag van de week (afk.) 
60 wijze van bedrijfsvoering met speciale
aandacht voor de rol van de werknemers (afk.) 
62 worp 64 team 68 van de wind afgekeerde zijde
van een schip 71 dit moment 72 vervoers-
maatschappij (afk.) 73 mij 74 voorzetsel.

De oplossing uit het Lenteummer luidt:

VOGELGEZANG

Wij hebben 39 inzendingen ontvangen.
De trekking door onze  ‘huisnotaris’ heeft op 5 mei j.l. plaatsgevonden.
De winnaar is geworden:
De heer P.F. Pantus te ’s Gravenpolder.
De felicitatiebrief met de prijs, een VVV cadeaukaart ter  waarde van 
€ 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verzonden.
De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 29 augustus aan:
Hans Middelraad
Stortemelk 22  2401 BZ 
Alphen aan den Rijn
of per e-mail naar puzzel@vg-anwb.nl.
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