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Leef alsof elke dag je laatste is
Leef alsof het leven oneindig is.

Mahatma Gandhi

Zo rond de kerstdagen en de jaarwisseling wil ik nog weleens sentimenteel
worden. Zo kwamen een vriendin en ik kortgeleden in gesprek over de
onderwerpen ‘oud’ en ‘grijze duiven’. In feite kwam dat door de uitspraak van
mijn oudste kleinnichtje bij het weggaan. “Ik zoen geen oude mensen”, een
knuffel kon er nog wel af. Hoezo oud? “Je bent grijs en zeker ouder dan
mama.” Tsja, daar kon ik niets tegenin brengen.

In gesprekken over gepensioneerden komt de term grijze duif nogal eens
naar voren. Ik maak mezelf daar ook schuldig aan, spottend over mijn eigen
kleur haar, dat dan weer wel. Vaak lijkt het alsof ‘grijze duiven’ niet weten
hoe zij zich kunnen amuseren. Niets is minder waar. Kijk maar eens naar de
leden van de vg-anwb! Hoe actief zijn die, uh, wij …

Op pagina 18 leest u over de Pub Quizzen die de 2 J’s hebben georganiseerd,
Jan de Roos en Jacques van ’t Riet.
En wat vindt u van de plannen om prikbord-acties te maken? Bas Braad legt
op pagina 10 uit hoe de eerste twee werken en we hopen op een vervolg.

“Weet je”, zei mijn vriendin onlangs, “bij ons in de familie leeft al jaren deze
uitspraak: ‘Je moet leven alsof je het eeuwige leven hebt’. Geniet van wat je
kunt. Prettige kerstdagen en een mooi 2023!” ◼

Marga Feenstra
tijdelijk hoofdredacteur Buitenband

buitenband@vg-anwb.nl
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Wie Jennie Schouten
Uit Leiden

Werkte Van 1 januari 1990 tot 5 december 2018 bij de ANWB op diverse afdelingen

Motto We zijn op de wereld om elkaar te helpen

Jennie is in januari 1990 als personeels-
functionaris voor de Wegenwacht in dienst
getreden. “Dat was geen onverdeeld succes
want ik stuurde een goede kandidaat weer naar
huis.” Daarna is zij via diverse organisatorisch
ondersteunende functies bij ANWB Media
terecht gekomen waar ze tot haar ontslag op 
5 december 2018 als redactieassistente heeft
gewerkt, de langste tijd voor de Kampeer- en
Caravan Kampioen.

“Koken is altijd al een hobby van me en sinds
2011 help ik met enige regelmaat de chefkok
van een retraitecentrum in Loenen op de
Veluwe. Van hem heb ik de beginselen van het
koken voor groepen geleerd. Zodra ik wist dat ik
ontslagen zou worden, ben ik aan een koks-
opleiding begonnen. Daarna heb ik dan ook
diverse baantjes als kok gehad: bij ’t Zeepaardje
in Noordwijk in de zomermaanden, als lunch-
kok bij diverse vestigingen van de universiteit en
als oproepkok in een verzorgingshuis in Leiden
Zuidwest.

Nu kook ik uitsluitend nog als vrijwilliger
vegetarisch; in oktober en november driemaal
in het natuurvriendenhuis in Wijk aan Zee  (zie
foto) voor diverse groepen. En af en toe voor
een retraitegroep in Winterswijk. 
Dat is niet het enige vrijwilligerswerk dat ik doe,
daarnaast ben ik fietsmaatje. Heerlijk samen
met iemand die het alleen niet meer kan door
de prachtige omgeving van Leiden fietsen. En
onderweg kan ik mijn gast als vogelaar en
natuurgids ook nog wat over de vogels en de
natuur vertellen.” ◼

welkom
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Van het bestuur, dit keer
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weg
de

wijs
bij VG-ANWBWat�brengt

de toekomst?
Normaal gesproken zou de kop van deze column iets
in de trant van ‘de beste wensen’ of ‘een voorspoedig
2023’ zijn geweest. Maar met de oorlog in Oekraïne,
de energiecrisis en de stikstofcrisis klinkt dat wat
banaal. De toekomst is uiterst onzeker en het valt
niet te voorspellen hoe we er volgend jaar om deze
tijd bij zullen zitten. Desalniettemin moeten we ook
met de VG-ANWB verder en gaan we allerlei
activiteiten plannen. In deze Buitenband een aantal
van die activiteiten. Dat betekent niet dat we geen
oog hebben voor onze turbulente samenleving, dat
hebben we zeker. 
Allereerst wil ik de aandacht vragen voor een initiatief
van ons lid Bas Braad. Bas brengt het gegeven dat de
vereniging van de leden en voor de leden is en door de
leden gemaakt wordt in de praktijk. Hoe hij dat met
ons wil doen staat verderop in deze Buitenband. 
Mijn oproep is Doe Mee en stimuleer de vereniging.
Het tweede initiatief is de samenwerking met ANWB
Reizen. Op ons verzoek heeft ANWB Reizen drie
arrangementen uitgewerkt, exclusief voor onze
vereniging. 
De korting op die arrangementen geldt voor alle VG-
ANWB-leden, dus ook voor diegenen die niet uit
actieve dienst met pensioen gingen. 
Het aardige van de arrangementen is dat we als 
VG-ANWB met elkaar op stap gaan. 
Verderop in de Buitenband vindt u de beschrijving van
de arrangementen. 
Ook zijn we in gesprek met ANWB Eropuit om rond
musicals en andere evenementen speciale
aanbiedingen exclusief voor VG-ANWB-leden te
ontwikkelen. In de Buitenband van voorjaar 2023
willen we dat presenteren.
Tot slot wens ik iedereen prettige feestdagen en
hopelijk een rustig 2023.◼



interview

Prachtige herfstkleuren in het
landschap en een verre
horizon over de velden,
die hier en daar worden
opgeslokt door
zonnepanelen. 
Ik rij de rust tegemoet,
richting Laren
Gelderland, de
woonplek van
Sjoerd en
Marietje.

met RCP’er Sjoerd Kistemaker



     Elk kwartaal gaat José Noordman op  
     visite bij een RCP’er.  
     In dit winternummer bij Sjoerd 
     Kistemaker in het Gelderse Laren.
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Sjoerd is geboren en getogen in Lochem.
Hij  begint zijn wegenwachtcarrière via
een omweg van sollicitaties bij
Rijkspolitie en Gemeentepolitie. Bij de
eerste wordt hij afgewezen, omdat hij
door een te groot aanbod wordt
afgekeurd en bij de tweede wordt hij
weliswaar medisch goedgekeurd, maar
is hij net te klein. Zijn vriendin Marietje
wijst hem op de Wegenwacht.
Werkzaam als monteur in een garage,
heeft hij geen idee wat de Wegenwacht
precies inhoudt. Het hoofdkantoor blijkt
geen plek voor hem te hebben, maar als
hij het lokaal probeert in Diepenheim,
willen ze hem daar graag hebben.

Hij herinnert zich nog goed de
stapavonden tijdens zijn
wegenwachtopleiding op het
hoofdkantoor. Hoe kom je ’s nachts
binnen bij het wegenwachthotel als het
hek dicht zit? Sjoerd was meestal de
pineut om, via de Alarmcentrale, de
beveiliging af te leiden, zodat de
collega’s onder het hek door konden
kruipen op weg naar hun bed. 

Het werken bij de Wegenwacht is in het
begin een verademing. Vanuit het
productiewerk in de garage wordt hij nu
eigen baas, met soms nog wel weinig
klanten op een dag. Dan zet hij de
achterdeur open, waarop er altijd wel
iemand interesse toont en een praatje
komt maken. De communicatie gaat in
het begin per mobilofoon met speaker
op het dak. Soms moet hij een dienst
draaien in Zutphen-Velperbroek, waar
nog geen goede verbindingsmogelijkheid
is. In dat geval rijdt hij eerst naar Markelo
om de draadloze telefoon op te halen,
zodat hij tijdens het werk bereikt kan
worden.

Het kromme stuur
Later wordt Diepenheim vervangen door
station Markelo. Hier werkt hij met
plezier verder en wordt daarnaast
voorzitter van de personeelsvereniging
‘Het kromme stuur’. Deze naam verwijst
naar de motorfiets waarop de oprichters
vroeger hun werk deden. Na zo’n tien
jaar wil Sjoerd hier wel mee stoppen,
maar zijn chef haalt hem over om nog

een poosje aan te blijven. Zo vlak voor de
komende reorganisatie zou de
personeelsvereniging een belangrijke
factor zijn om de boel bij elkaar te
houden. 

Tien jaar kerst op de weg
De Wegenwacht kent onregelmatige
diensten, ook tijdens de feestdagen. Als
Sjoerd voor de tiende achtereenvolgende
keer het hele kerstweekend moet
werken, is hij er wel een beetje klaar
mee. Hij gaat verhaal halen bij zijn chef,
maar deze is niet van plan het rooster
aan te passen.

In plaats daarvan suggereert hij dat
Sjoerd ook eenvoudig kan stoppen met
werken. Zijn chef vertelt hem dat hij al
twee jaar geleden zijn pensioenpot
gevuld heeft en nu in feite voor anderen
aan het betalen is. Dit zet hem aan het
rekenen waarna hij besluit vervroegd
met pensioen te gaan.

Laatste pechgeval
In Markelo was het gebruikelijk om
iemand die met pensioen gaat een poets
te bakken. Dit wordt voor Sjoerd een
ludiek pechgeval met een shovel. Zelf
heeft hij voor een collega ook eens een
creatief pechgeval verzonnen. Hij
regelde een sloopautootje, waarvan hij
vervolgens de benzineklep volledig
wegwerkte. Netjes gelakt, de
benzinemotor op nul gezet en de
collega-wegenwacht eropaf gestuurd.
Zijn schoondochter zat, met allerlei
instructies, in het complot. Toen de
desbetreffende wegenwacht de
diagnose had gesteld en benzine wilde
aanvullen, kon hij nergens een
benzineklep vinden. Eenmaal onder de
auto gekropen zag hij dat dit
overduidelijk zijn ‘laatste pechgeval’
moest zijn. 
Dit is Sjoerd ten voeten uit, creatief en
vol met grapjes.

LAW en KCK
In 2014 gaat Sjoerd, 64 jaar oud, met
pensioen. Hij vult zijn tijd onder meer
met lange afstandswandelingen zoals
het Pieterpad van de Sint-Pietersberg
naar Pieterburen, het Noaberpad en het
Marskramerpad. Wandelen wordt al
snel een gezamenlijke hobby samen met
Marietje. Een andere grote hobby van
hen beiden is het begeleiden van de
kampeerreizen van de KCK,
tegenwoordig ‘Tourleading’ genoemd.
Toen hij nog werkte, kon Sjoerd het met
de roostermaker en de chef zodanig
goed regelen, dat hij bestemmingen als
Canada, IJsland en Nieuw-Zeeland
technisch heeft kunnen begeleiden,
samen met Marietje. Zowel met de
caravan als met de camper hebben ze op
deze manier al veel van de wereld
gezien. 

In 2018 wordt Sjoerd regiocontact-
persoon voor de Achterhoek en
Apeldoorn. Op verzoek van Roelof
IJspeerd neemt hij een deel van diens
regio over. Een gezellige club van
ongeveer 30 leden, met wie hij nu twee
keer een lunchtafel heeft georganiseerd.
“Altijd leuk om elkaar tegen te komen”,
zegt hij, “pas nog tijdens de Pub Quiz in
Apeldoorn, georganiseerd door de VG.”
Als we naar buiten lopen staat in de
garage zijn grote trots: Een rode kever,
die hij ooit voor slechts een paar
motorhandschoenen kon overnemen.
De auto ‘met open dak’ moest wel
gerestaureerd worden. Wel even
schrikken toen het open dak een
afgezaagd dak bleek te zijn! 
Toch de uitdaging aangegaan. Een vriend
knapte het chassis voor hem op, later
kocht hij voor een krat bier een nieuwe
carrosserie en zo werd de auto helemaal
opnieuw opgebouwd. Als hij nu een
bloemetje gaat brengen bij een van de
leden, stapt hij steevast in zijn kever,
met schuifdak. ◼

Sjoerd�ten�voeten�uit,
creatief�

en�vol�grapjes



Zo begint de inleidende tekst op een podcast van De
Universiteit van  Nederland over ons volkslied  Het
Wilhelmus.

Geuzenlied
Het Wilhelmus, van strijdlied in de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) tot nationaal volkslied in 1932. Het lied, –ter
meerdere glorie van de grootste held in deze oorlog, Willem
van Oranje– was een vrolijk geuzenlied op de melodie van het
lied ‘Van Chartres’, dat gaat over de belegering van Chartres
(Frankrijk) in 1568 door de Hugenoten. Ergens tussen 1568 en
1572 zou de Wilhelmus-tekst zijn geschreven door Marnix van
St. Aldegonde. ‘Zou zijn’ tussen aanhalingstekens dus, omdat
door historici nog altijd wordt betwist of hij wel de
tekstdichter is. 

Eerst maar eens dat Wilhelmus van Nassouwe ben ik van
Duytschen bloet /Duitsen bloed onder de loep nemen. Hoezo
Duits? Als ik iets niet ben dan is het wel Duits; die gedachte
moet toch bij menig voetbalsupporter  opborrelen als hij met
vochtige ogen uit volle borst het Nederlands elftal toezingt
aan het begin van een wedstrijd Nederland-Duitsland. Het
woord ‘duytsch’ in het Wilhelmus zou ‘Duits’ betekenen. 
Maar dat we ‘duytsch’ uitspreken als ‘Duits’, wil nog niet
zeggen dat de betekenis 21e eeuws is.  ‘Duytsch’ had in de  
16e eeuw een geheel andere betekenis, namelijk: ‘in de eigen,
inheemse taal, in de volkstaal, niet in het Latijn of Frans’,
talen die toen door de elites werden gesproken. Je moet
eerder denken aan de verwante woorden ‘diets’ en ‘dutch’.

De 16e eeuwse bijbelvertalingen in de inheemse taal
bijvoorbeeld worden aangeduid met ‘duytsch’. Gaat het om
de Duitse huurlegers, dan betekent ‘duytsch ‘ ‘Duits’, of
beter: ‘uit het oosten, niet bij ons horend’. Duytsch had
kortweg een meerduidige betekenis. Bedenk ook dat van
Duitsland –zoals wij dat nu kennen– geen sprake was. Het
was een lappendeken van hertogdommen, bisdommen,
graafschappen en  koninkrijkjes.

In de vetgedrukte inleiding staat al geschreven, dat wij een
tijdlang een ander volkslied hebben gezongen, namelijk het
door de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) geschreven
‘Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde
smetten vrij’.  Het lied was bedoeld om het Wilhelmus te
vervangen door een neutralere tekst. Niet iedereen in ons
land was namelijk een Oranje-aanhanger. Er heerste een
partijstrijd tussen de Oranjegezinden en de patriotten.  
En voor de katholieken in het zuiden van het land was het
bovendien te zeer verbonden met protestantisme.  
Met de regel ‘Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit,
van vreemde smetten vrij’, had Tollens overigens geen
racistische bedoelingen. Met de vreemde smetten verwees hij
naar de in 1813 geëindigde Franse (Napoleontische) tijd. Hij
drukte er eerder eenzelfde weerzin mee uit als Nederlanders
na 1945 voelden ten opzichte van de Duitsers. ‘Wien
Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit’, zou van 1817 tot
1932 ons nationale volkslied zijn. Pas als koningin Wilhelmina
onze vorstin is, wordt het Wilhelmus ‘in ere hersteld’.  
In de volgende Buitenband lees je hoe dat is gegaan. ◼
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taal
dingetje...

Bronnen: Historiek, Nieuw Cultureel Woordenboek,  2003 Uitgave Ambo/Anthos te Amsterdam
Website NPO/Kennis

Podcast De Universiteit van Nederland

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.”

Wilhelmus�van�Nassouwe

‘Wil-hèèèl-mus-va-han Na-ha-ssouuu-we…’,  hoe vaak zou je ons volkslied al gezongen hebben in je leven? Maar heb je ook een idee
wat je zingt en waarom nou dat ene lied ons volkslied is geworden? Sterker nog, wist je dat we zelfs een tijdlang een ander volkslied

hebben gehad? Waarom dit volkslied helaas niet populair werd en zelfs tot op de dag van vandaag omstreden is.”  

Column
door Jacques van ‘t Riet
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RCPberichten�
Gerard de Regt, bestuurslid

Op deze pagina leest u regelmatig over de activiteiten van de
kring van Regiocontactpersonen (RCP). Het zijn ongeveer 30
actieve leden die zich inspannen de onderlinge band tussen
de leden te stimuleren. Wij hebben immers allen een
arbeidsverleden bij de ANWB. Maar wel bij veel totaal
verschillende afdelingen.
De meesten hebben bij de Wegenwacht c.q. de hulpverlening
gewerkt. Zij waren soms lid van een WW-Personeels-
vereniging, of kenden elkaar van het Wegenwachtstation. Na
hun pensionering biedt vooral onze vereniging de
mogelijkheid elkaar te blijven ontmoeten.
Recent is een brug geslagen tussen de werkenden bij de
Wegenwacht en de gepensioneerden bij onze VG. In het
kwartaalblad dat elke wegenwacht ontvangt, staat vanaf nu
informatie over de VG. Daarnaast wordt ons mooie blad
Buitenband verspreid over 30 wegenwachtstations. Hopelijk
is deze uitwisseling van informatie nuttig en zullen meer
wegenwachters zich na hun pensionnering bij ons aansluiten.

Regiobijeenkomsten in 2022 groot succes
De kring van Regiocontactpersonen heeft dit jaar overal in
het land met succes bijeenkomsten gehouden, meer dan
twintig in totaal. De meeste werden in één regio
georganiseerd, maar er zijn ook enkele bijeenkomsten
geweest voor meer regio’s tezamen. Zo kwamen uit zeven
regio’s in en om Den Haag ruim veertig personen bij elkaar.

Gezien de vele positieve reacties van leden, heeft het bestuur
besloten deze activiteiten ook in 2023 voort te zetten. Zij
stelt weer een subsidiebedrag per deelnemer beschikbaar aan
de Regiocontactpersoon (RCP). Deze kan op eigen initiatief
een bijeenkomst organiseren. Ook suggesties van leden zijn
natuurlijk zeer welkom en kunnen via het e-mailadres van de
RCP’er (zie de website) worden gestuurd. 
Nb. Het e-mailadres is te vinden op www.vg-anwb.nl >>
Regio’s en Contactpersonen (links onderaan).

RCP’er Jan Driessen is als vrijwilliger verbonden aan deze kerk,
die in 2016 omgetoverd is tot theater, filmzaal en diverse
vergaderruimtes en een gezellig café.
Gidsen gaven een rondleiding door deze kerk die in minder
dan een jaar met 400 vrijwilligers is verbouwd tot een
prachtige ruimte! Trots vertelden zij hoe een en ander tot
stand is gekomen. 
In het kort: ingezameld €2,4 miljoen waarvan 1 miljoen direct
beschikbaar gesteld door een gulle gever. Met een ploeg van
vrijwilligers een theaterzaal annex bioscoop gerealiseerd met
uitschuifbare zitplaatsen (245). Prima geluidsinstallatie,
isolatie alles met inachtneming van de nieuwste technieken
die maar voorhanden zijn. 
Alle oude materialen zijn op unieke wijze weer verwerkt in de

verbouwing; zo zijn de kerkbanken nu tafels, bar, enz. Dit
mag oprecht een wonder genoemd worden, men mag hier
heel trots op zijn!
Na de rondleiding is het weer gezellig bijkletsen met oud
ANWB medewerkers. We hopen dat er de volgende keer nog
meer oud medewerkers zich zullen aanmelden. 

RCP Jaarbijeenkomst 2022
In De Bilt kwamen de Regiocontactpersonen bijeen voor hun
jaarvergadering. Tijdens de vergadering werden 3 nieuwe
RCP’ers in de kring welkom geheten. Men besprak de vele
ervaringen met bezoeken aan leden en de
regiobijeenkomsten. De reacties van deelnemende leden
waren alom positief, doch dat veel andere leden niet
reageerden op de uitnodigingen was teleurstellend. Tijdens
de vergadering werd uitvoerig gesproken over het nieuwe
initiatief van het bestuur voor Platform-activiteiten. De
Jaarbijeenkomst werd afgesloten met een lunch, waarbij
afscheid werd genomen van vertrekkende RCP’ers.

Vertrekkende RCP’ers
Dit najaar zijn drie Regiocontactpersonen gestopt. In
Voorburg (regio 26) is Ellen Natzijl-Haverkorn na 13(!) jaar
gestopt. Zij heeft lange jaren met verschillende leden
contacten onderhouden. In Limburg (regio 77) vertrekt Gerda
Snackers-Moerel. Zij nam na het overlijden van Frans
Snackers in 2020 zijn functie over. Ook in een Haagse regio
(38, Den Haag Zuid/Westland) heeft Hans Werman besloten
te stoppen. Hij heeft sinds 2014 de functie in deze grote regio
waargenomen. ◼

Het wonder van Bemmel
Sommige locaties zijn wel heel bijzonder, zoals die in de
voormalige Heilige Rooms Katholieke Donatuskerk van
Bemmel. In oktober konden de leden in regio 80 en 81 
naar deze indrukwekkende regiobijeenkomst.
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Wel viel mij op dat slechts een kleine
groep leden actief is voor de vereniging.
Met actief ga ik beslist niet voorbij aan
de regiocontactpersonen. Ik weet echter
zeker dat er ook leden zijn die best ook
een keer wat willen organiseren.
Natuurlijk kan niet iedereen meer zelf
iets organiseren en voor diegenen is het
fijn als er door anderen wat gedaan
wordt. 

Wat vind ik als lid belangrijk? 5 punten
1   Plezier maken met elkaar
Soms een groot evenement, dan weer bij
elkaar komen in de regio, samen iets
doen met gelijkgestemde(n), of gewoon
iets leuks met een ander VG-ANWB lid
doen.

2  Herinneringen ophalen
Misschien is er een foto van een oude
ANWB-bijeenkomst, maakt de foto
sterker.
Velen hebben een lang verleden met de
ANWB en het is leuk dit met elkaar te
delen.
3  Interesses en hobby’s delen
Je hebt hobby’s en interesses maar het is
zoveel leuker die te delen, samen te
doen of te ondernemen. Eventueel een 
collega te helpen er ook beter in te
worden.
4  Hulp bieden aan collega’s
Je hebt kennis en je wilt deze best een
enkele keer inzetten voor collega’s.

Niets�meer�hoeven�
na 
mijn�pensioen
Maar ik blijf wel graag actief 

Tekst en illustraties Bas Braad

5  Hulp vragen aan collega’s
We moeten niet terughoudend zijn om
ook een enkele keer hulp te durven
vragen. Ik ben ervan overtuigd dat
collega’s best een keer willen helpen.

Wie doet er mee en wil ook wel een keer
iets organiseren?
Wat kan ik dan doen zul je denken? Laat
ik wat voorbeelden geven.
Plezier maken: Fietstocht organiseren,
workshop fotografie, wie wil met mij
wandelen, een potje schaken of een
lezing geven over kanovaren.
Herinneringen ophalen: Mediacafé
organiseren terugblikken op jubileum
wegenwacht, belevenissen
kampeerweekend ophalen etc.
Interesses en hobby’s delen: Het beklim-
men van je eerste berg. Hoe doe je dat?
Wat heb je nodig voor het fotograferen
in de natuur. 
Hulp bieden aan collega’s: Checklist zo
maak je de beste macrofoto’s. Ik ga wel
mee als je een tweedehandsauto wil
kopen. Dit moet je weten als je een
camper wil kopen. Etc.
Hulp vragen aan collega’s: Wie wil een
week op mijn hond passen zodat ik naar
mijn zus in Spanje kan? Wie kan helpen
tijdens de vierdaagse van Nijmegen. Ik
wil graag nieuwe kleding kopen maar
heb hulp nodig, wie gaat er met mij mee.
Zoals je ziet is er van alles wat je kan

organiseren het hoeft niet groot te zijn.
Het kan al met één collega. 

Hoe kan ik een initiatief organiseren?
Dat is heel eenvoudig, neem contact
met mij op en dan help ik je met het
organiseren. Het ervoor te zorgen dat
het op de website komt te staan en op
facebook. En misschien wel in de
Buitenband. Mail mij sabraad@sabas.nl 
of stuur een whatsapp naar 
06 53243910.

Wat zijn we nog meer van plan?
Een handicap is, dat als gevolg van de
wetgeving leden niet direct met elkaar
contact kunnen zoeken anders dan via
de landelijke of regiobijeenkomsten. We
gaan zoeken naar een oplossing om
makkelijker in contact met elkaar te
komen en te zien welke leuke
activiteiten of vragen die leden hebben. 

Wat ga ik zelf organiseren?
Ik ga een workshop organiseren ‘Beter
leren fotograferen’. Op de locatie
Tenellaplas Rockanje. Als er in een
andere regio behoefte is kom ik naar
jullie toe. ◼

Hou�de�website�en
facebook�in�de�gaten

voor�de�nieuwe
prikbordacties

Als 10% van de leden één keer iets
organiseert, hoe klein ook, kunnen
we jaren vooruit. Meld je nu aan.

Twee jaar geleden werd ik lid van de VG-ANWB, omdat het ANWB-bloed toch door je aderen blijft stromen. Vrij snel kwam ik tot de
conclusie dat zo’n vereniging leuk is om weer in contact te komen met voormalige collega’s. 
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De reizen zijn te boeken vanaf 20 december.
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Ellen Hofman
Met 30 jaar ANWB (hoofdkantoor) ‘in de
benen’ en veelal toch wel in regel-
functies heb ik onlangs gereageerd op de
oproep van Coen voor vrijwilligers in de
commissie Evenementen. En wat een
feestje is dat! Niet alleen om betrokken
te zijn bij de organisatie van de
activiteiten, maar juist ook het weerzien
met oud collega’s tijdens de dagen zelf.
Nu denk je misschien: van welke afdeling
ken ik haar dan? Dat kunnen er een
heleboel zijn, want diverse interne
reorganisaties hebben mij dwars door de
ANWB gebracht, zoals ClubA, Rb/Rorg,
KCK-reizen, via RML naar BB, S+V, V+S
en uiteindelijk HV/S+P (WW-projecten).
In 2006 maakte de reorganisaties AWA
en Drive8 een eind aan deze ontdek-
kingstocht.En nu is het weer heel leuk
om met de fijne collega’s van de
Commissie Evenementen bij te dragen
aan het organiseren van leuke uitstapjes
en bijeenkomsten. Ik hoop jullie dan ook
tijdens deze toekomstige momenten te
zien! 
Groet van Ellen Hofman

Gert Jan Kamerman
Na 39 jaar op het hoofdkantoor
ongeveer veertien verschillende, heel
leuke, functies te hebben bekleed, ben ik
in februari 2020 op 63-jarige leeftijd met
vervroegd pensioen gegaan.
Naast vrijwilligersweken in een basis-
school bibliotheek en een coördinerende
functie op een taalklas voor vluchte-
lingenkinderen in de basisschool leeftijd
(zowel Oekraïense vluchtelingen als
kinderen van statushouders), ga ik me
voor de VG-ANWB bezighouden met het
beheer van de website en de facebook-
pagina.

Joke van Veen
Mijn naam is Joke van Veen, 67 jaar oud
en ik werkte 19 jaar op het ledenservice-
center op het hoofdkantoor als
telefonisch adviseur van alle ANWB
producten. Toen ik met pensioen ging
ben ik lid geworden van de VG-ANWB en
begreep al gauw dat men in de regio
waar ik woon dringend op zoek was naar
een RCP’er. Dus ben ik RCP’er geworden

Even�voorstellen
In het vorige nummer introduceerde Coen van Hoogdalem, voorzitter van de VG-ANWB nieuwe vrijwilligers bij onze vereniging.

Ellen Hofman, Gert Jan Kamerman, Joke van Veen, Wim Doodhagen en Lyda Nell vertellen op deze pagina wie zij zijn. 
Welkom!

van regio 41 Den Haag West. Ik coördi-
neerde afgelopen herfst de Regio lunch
voor Groot Den Haag met veel plezier.
Aangezien ik bekend was met het
ledenadministratiesysteem van de
ANWB kreeg ik al gauw de vraag of ik
interesse had om Conscribo (het 

ledenadministratiesysteem van de VG-
ANWB) te willen leren kennen. Dit
systeem wordt gebruikt voor het
versturen van uitnodigingen en
bevestigingen van activiteiten van de
VG-ANWB. Ik ga ook in 2023 door met
het maken en versturen van uitnodi-
gingen en bevestigingen van activiteiten
en werk daarbij nauw samen met de
overige leden van het ledensecre-tariaat
en de activiteiten commissie. 

Lyda Nell
Ik ben Lyda Nell, reeds geruime tijd met
pensioen. Heb vele jaren, zo’n 43,
gewerkt bij de ANWB binnen de afdeling
Personeelszaken. Deze afdeling heeft
veel andere namen gekregen, maar als
laatste tijdens mijn dienstverband HRM.
Ik heb er met veel plezier gewerkt en blijf
het gevoel houden dat ik veel voor
medewerkers heb kunnen betekenen.
Op het hoogtepunt van het feestje heb
ik de bond verlaten.
Nu doe ik al jaren vrijwilligerswerk bij
Slachtofferhulp en zit daar ook in de
medezeggenschap voor de onbetaalde
medewerkers. Boeiend en mooi werk.
Daarnaast heb ik twee kleinzonen, 8 jaar
en net een baby van 5 maanden. Op

beiden pas ik op. Al jaren doe ik
vrijwilligerswerk in Wassenaar en
daarnaast onderhoud ik mijn sociale
contacten. Winkelen is en blijft een
hobby van mij. Vervelen? Wat is dat!!!!
Hoop dat ik een verantwoorde bijdrage 
kan leveren voor de VG.

Wim Doodhagen
In 1974 bij de ANWB begonnen als
informateur-chauffeur op het mobiel
kantoor dat in vestiging Breda
gestationeerd was. Vervolgens in 1979
als beginnend kantoorhoofd naar
Roermond en 4 jaar later door naar
Leeuwarden. In 1990 op het
hoofdkantoor gaan werken, eerst bij
Opleidingen, vanaf 1994 bij Centrale
Informatie (later Contact Center) als
stafmedewerker, maar ook enkele jaren
als functioneel applicatie beheerder en 3
jaar als coördinator van het planbureau.
Bij een reorganisatie in 2011 was er voor
mij geen plaats meer en heb ik na 37 jaar
noodgedwongen afscheid van de ANWB
genomen.
Ik ben 47 jaar getrouwd met Annalies,
we hebben twee zonen en twee schoon-
dochters, geen kleinkinderen. Inmiddels
beiden een aantal jaren gepensioneerd
en we vermaken ons prima met vrijwil-
ligerswerk, wandelen, fietsen, bridgen,
onze familie, vrienden en kennissen en
van tijd tot tijd –een meestal korte–
vakantie. Enkele jaren geleden maakte
Jaap de Wever me attent op de VG-
ANWB en ben ik lid geworden. Nu ook
als secretaris VG-ANWB. ◼

Ellen Hofman

Gert Jan Kamerman

Joke van Veen

Lyda Nell

Wim Doodhagen



Frank Twiss stopt op 
zijn 63e als belangen-
behartiger bij de ANWB. 
”Je probeert met name
overheden zover te
krijgen dat zij dingen
doen zoals onze 
leden die willen.”

dag�
ANWB

en dan ...
Tekst Marga Feenstra, foto Margreet Twiss 



mijn pensioen meer doen dan de klussen
die ik al had liggen. Op dat moment was
het mij ook nog niet duidelijk wat precies. 

Zo komen wij bij de VG en reizen. Hoe zit
dat?
“Het eerste half jaar van mijn pensioen
merkte ik, dat ik weinig meer deed met
mijn relaties uit de ANWB-periode. Maar
bij een bijeenkomst kwam ik Jolien
Lorsheid tegen. Nadat het ANWB-
Reisbureau ophield te bestaan, had ze een
eigen reisagentschap. Zij organiseerde
informatieavonden. En daar kom je ook
oud-collega’s tegen. Die attendeerden mij
op vacatures in het bestuur van de VG-
ANWB. Ik had de VGA op dat moment
helemaal niet in beeld. Om een lang
verhaal kort te maken, ik werd secretaris
van de VG. Mede in verband met mijn
gezondheid heb ik die taak overgedragen.” 

Hulpvaardigheid en kennis lonen
“Wij kwamen in contact met reis-
begeleiders bij de ANWB-kampeerreizen
en zij spaken heel enthousiast over die
reizen. Daarom gingen we naar een
reismarkt van de ANWB. Wij zouden niet
zo gauw met een groepsreis meegaan,
maar toch boekten we een reis naar
Marokko. Gewéldig! Prachtig land.” Nu
komt het: de toeristisch-begeleiders van
die reis zien in de hulpvaardigheid en
kennis van Margreet en Frank ook wel
begeleiders, toeristisch-begeleiders.
“Daarna hebben we een opleidinkje
gevolgd en hebben in totaal vier kampeer-
reizen begeleid. Ik moet wel zeggen dat
Margreet de tips voor trips (toeristische
informatie langs de route) heel uitgebreid
maakt. Ziet er gelikt uit. Zij is ook degene
die van te voren bij alle campings,
restaurants en gidsen checkt op gemaakte
afspraken. Bij campings zorg ik voor
plaatsing van de deelnemers, los
problemen op en doe de financiële
administratie. De meeste andere zoals
happy hour doen we samen. 
Fantastisch werk. Er gebeurt ook van alles
tijdens zo’n tocht. Veel leuke momenten
maar ook vervelende. Ook al is het nog zo
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Frank noemt twee voorbeelden: De ANWB-
leden vinden dat in Nederland
wegbeheerders hun wegen veiliger moeten
maken. “Met onze Europese zusterclubs is
een testmethode ontwikkeld, EuroRAP. Wij
hebben de wegen van het rijk en de
provincies daarmee getest en boden het
resultaat daarvan aan. Ook met een soort
handvat waarmee zij aan de slag konden.”
Een ander voorbeeld: De eisen bij de apk
moeten beperkt blijven op aspecten die écht
bijdragen tot veiligheid of milieu, waardoor
de apk niet onnodig duur wort. In een
klankbordgroep worden nieuwe en
gewijzigde apk-eisen voorgesteld. “Mijn taak
in die groep was de eisen zuiver te houden.”

Heb je binnen de ANWB verschillende
functies bekleed?
Franks eerste functie was informatica-
consultant. “Dit houdt in dat ik als
medewerker van de toenmalige afdeling
I+A naar verschillende afdeling ging. Ik
maakte analyses van het werkproces op
zo’n afdeling. Hoe kan je met een betere
informatievoorziening het werkproces
verbeteren. De daaruit voortvloeiende
consequenties bracht ik dan in kaart.” Die
functie kwam te vervallen. Nadat een
groot project waaraan hij werkte was
afgerond, heeft Frank diverse klussen
gedaan bij de drie businessunits van de
ANWB en bleef hangen bij Theo Versnel
van belangenbehartiging. “Compleet
ander werk, maar het beviel mij goed.”

Je ging op je 63emet pensioen. Was dat
jouw keuze?
“Een beetje. Je moet het zo zien, dat er
druk stond op de ANWB en ook op mij. Je
bent een dure kracht geworden en dan
wordt er gekeken of ze je nog wel ‘nodig’
hebben. Inmiddels kwamen thuis andere
dingen in beeld. Steeds meer kwam in mij
op dat Margreet en ik meer leuke dingen
moesten gaan doen nu het nog kan. En op
een gegeven moment dacht ik; ga toch iets
eerder met pensioen!”

Wist je van te voren hoe je je tijd zou gaan
invullen?
“Nee, maar ik ben nooit in het zwarte gat
gevallen. Heb geen idee wat dat is. Ik heb
heel veel hobby’s. Er liggen altijd dingen die
ik nog graag wil doen. Maar ik wilde meer,
het ging kriebelen. Ik verzin graag
oplossingen voor onhandige situaties. Zo
heb ik in onze caravan ook diverse dingen
bedacht en meteen uitgevoerd. Ik wilde na

lastig, we komen er wel uit, zo nodig met
de Alc achter de hand.” 

Stilzitten. Wat is dat?
Frank zit bepaald niet stil. Hij is altijd
dingen aan het uitdenken en natuurlijk
uitvoeren. In huis, bij buren. In en bij de
caravan. “Dát kan bijvoorbeeld nog een
beetje anders, beetje beter. Dan moet ik
dit zus doen, en zo doen. Klepje hier,
klepje daar.”
Ook is hij secretaris van de Stichting Gilde
Zoetermeer. Een vrij dynamische
organisatie, die hem een tot twee dagen
per week van de straat houdt. De
activiteiten die de Stichting organiseert
vindt Frank een interessante bijdrage aan
de Zoetermeerse gemeenschap.

Hoe voel je je nu? Je ben inmiddels 10 jaar
met pensioen
“Op zichzelf voel ik me heel goed. Ja, ik
merkt wel dat ik een jaartje ouder wordt.
Er zijn wat dipjes door de ziektes die ik heb
gehad. Vroeger pikte ik dat gewoon even
op. Nu duurt het langer voor ik weer de
‘oude’ ben. Ik krabbel daar weer bovenop
en kan het goed in de hand houden,
samen met de specialist.”

Erger je wel eens aan iemand?
“Ja zeker. Ik ben heel erg tegen onrecht,
daar kan ik niet tegen. Zowel naar iemand
anders als naar mij zelf. Maar je kunt er
niet altijd iets aan doen. Dat is frustrerend
en niet fijn. 
Ik vind het heel interessant wat er nu in de
wereld gebeurt. Je ziet het gewoon
aankomen, het kan niet anders dan dat
het tot problemen gaat leiden. Komt de
maatschappij tot inkeer? Het is de vraag
of voor al deze problemen op tijd een
oplossing wordt gevonden en geaccep-
teerd. Of dat de wal het schip keert, wat
in het ergste geval tot onrusten, rampen
of zelfs oorlogen kan leiden. Verharding
en vooral polaristatie van de maatschappij
maakt het moeilijker om tot oplossingen
te komen.” 

Lijk je op je ouders?
“Mijn vader gaf mij altijd het vertrouwen
dat ik met name technische dingen zelf
kon oplossen. Met vragen kon ik altijd bij
hem terecht. Ik heb geprobeerd dat
vertrouwen ook mijn eigen kinderen mee
te geven. Mijn vader vond het bijvoorbeeld
goed dat ik al op mijn 8e in een auto reed,

Goed�omgaan�met
mensen,
eerlijk�zijn

Meer kamperen,�meer tijd�
voor (klein)kinderen�

Lees verder op pagina 23



Klussen in huis: op het kanaal van 
Dobbit TV
(https://www.youtube.com/user/per4kante
meter) leggen Vlaamse doe-het-zelvers uit
hoe u talloze klussen in huis zelf kunt
doen. De klussen zijn uiteenlopend van
simpel, bijvoorbeeld een draadloze licht-
schakelaar installeren, tot uitgebreid, het
bouwen van een luxe badkamer.

Tuinieren:op het kanaal van Tuinieren.nl
geeft Jurgen Smit uitleg over allerlei
tuinkwesties. Wilt u bijvoorbeeld weten
hoe u het beste de tuintegels kunt
schoonmaken of hoe u aardbeien-

16

Tekst SeniorWeb

Pinterest
Pinterest is een sociaal medium waar het
vooral draait om persoonlijke interesses.
Op digitale prikborden pint u
afbeeldingen of (in mindere mate)
video’s vast waar u in geïnteresseerd
bent.

Iedereen heeft wel een hobby waar hij of zij in meer of mindere mate met anderen over kan praten. Om hulp te vragen of juist om
inspiratie op te doen hoe het ook kan. Is een gesprekspartner niet aanwezig, of bent u benieuwd hoe anderen het doen? Dan biedt

internet uitkomst. SeniorWeb zet een aantal tips voor u op een rij, waar u inspiratie kunt opdoen voor uw hobby.

Online
inspiratie
voor�uw�hobby

YouTube
Ook YouTube, het kanaal voor video’s, is
een handig sociaal medium. Op YouTube
vindt u talloze kanalen die u kunt volgen
om inspiratie op te doen voor uw hobby.
We zetten er een aantal op een rij:

Instagram
Een iets minder voor de hand liggend
sociaal medium om inspiratie op te doen
is Instagram. 
Op Instagram draait het vooral om het
delen van foto’s en video’s en kunt u
mensen en bedrijven volgen. Veel
bedrijven en personen delen echter ook
leuke tips en kunnen u daarmee op
nieuwe ideeën brengen of inspireren om
dat ene gerecht ook eens te maken. Vaak
komt u via de link in bio, op de website
uit, waar meer informatie staat over dat
wat u op de Instagram-pagina hebt
gezien.

plantjes stekt? Jurgen vertelt het u in een
van de korte, maar informatieve video’s.
U vindt het kanaal op
https://www.youtube. com/c/tuinieren/-
videos

Handwerken: bent u een fan van
handwerken? 
Dan is het kanaal Handwerkles
(https://www.youtube.com/user/handwerk
les) wellicht wat voor u. Op het kanaal
vindt u allerlei video’s. Van de basis van
haaksteken tot het maken van
babyslofjes. Leuk om inspiratie op te
doen en om nieuwe technieken te leren.



dingen
van de

dag

Bij mijn afscheid van de ANWB, zo’n
dikke twintig jaar geleden,
verwachtten velen dat ik ook
voorgoed afscheid zou nemen van
het digitale leven, dat ik
noodgedwongen bij onze Bond
moest leiden. Het werkwoord lijden
zou hier beter op zijn plaats zijn.
Ondanks diverse cursussen, hulp van
collega’s en een redactie- assistente,
die mij leerde de stekker eruit te
trekken als het kreng niet deed wat
ik wilde, bleef mijn cyberlife op een
laag pitje staan.
Maar zie… Een behulpzame collega
wist mij over te halen tóch een
computer te kopen. Hij beloofde de
hele zaak te installeren en mij in
weer en wind te helpen de boel aan
de gang te houden. En zo gebeurde
het, dat ik uiteindelijk toch nog met
een computer ging spelen, een
cursusje volgde, een boekje las en er
een beetje lol in kreeg. Maar meer
dan een beetje zal het nooit worden,
moet ik bekennen. Zéker, als ik om
mij heen zie wat je allemaal aan
digitale overbodigheid voor veel geld
kunt aanschaffen. 
Mijn zoon doet sinds enige tijd zijn
deur open of op slot met zijn
smartphone. De verwarming gaat bij
hem aan en uit, wordt warmer of
kouder op de tijden die in zijn
telefoontje geprogrammeerd staan.
Hij doet zijn boodschappen via zijn
smartphone (maar moet later altijd
nog even met fiets of auto vergeten
bestellingen gaan kopen). De
verlichting in huis gaat aan en uit of
wordt gedimd via zijn digitale
speeltje. 
Het genot van een krakende, naar
drukinkt ruikende, papieren krant
kent hij niet. Het nieuws wordt hem

digitaal voorgeschoteld. En hij is niet
de enige, zo zie ik om mij heen. Als je
vroeger in een wachtkamer bij
dokter of tandarts gezellig wat zat
te kletsen stak je nog wel eens wat
op. Dat is nu wel anders! Je betreedt
een ruimte waarin een bijna gewijde
stilte heerst. Er zijn mensen genoeg,
maar zij zitten allemaal
gebiologeerd op hun schermtje te
staren, berichtjes te lezen, te tikken
of -weet ik veel- misschien wel te
puzzelen.
Ja, die smartphone die wéét wat in
onze maatschappij! Ongevraagd
ontvang je de meest stupide
berichten van onbekenden, die zo
nodig hun bedorven ei kwijt moeten.
Ongewild kom je op foto’s te staan
met mensen waarmee je het liefst
niets te maken wilt hebben.
Kinderen worden op school gepest
via hun mobieltjes en ouderen
weten geen raad meer met een
apparaat, waarvan ze dachten dat
het een telefoon was, toen ze het
kochten. 
Vandaag dient een nieuwe uitdaging
zich bij mij aan. We gaan lootjes
trekken voor de Kerst via de
smartphone. Mijn altijd bij-de-tijdse
schoondochter nodigt ons uit: “klik
op de link om lootjes te trekken”. Ik
snap er natuurlijk de ballen van,
maar ik ben gelukkig niet alleen. De
ene ping na de andere klinkt uit mijn
mobieltje. Allemaal familie,
vrienden en kennissen die er ook niet
uitkomen en vanuit een digitaal
doolhof om hulp roepen.
Over het Kerstdiner hebben we het
nog niet gehad, maar ik vrees het
ergste ! ◼

Joop Karsemeijer
johkars37@gmail.com

Kerstmis in cyberspace

Wilt u meer leuke online tips? 

Ga naar Seniorweb.nl/online-gemak-
en-vermaak
Hebt u hulp nodig met uw
computer, tablet of smartphone? Of
wilt u meer leren over uw apparaat?
SeniorWeb-leden volgen onbeperkt
online cursussen en kunnen altijd
terugvallen op de computerhulp van
SeniorWeb. 
Wilt u dit ook? Word dan nu zes
maanden gratis lid van SeniorWeb.
Het lidmaatschap stopt
automatisch na deze zes maanden.
Ga voor meer informatie naar
www.seniorweb.nl/anwbof bel op
werkdagen tussen 09.00 en 
17.00 uur met 030 - 276 99 65.
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Column

Websites en apps
Naast sociale media zijn er natuurlijk ook
heel veel websites en vaak ook apps,
waar u inspiratie kunt opdoen. Denk
bijvoorbeeld aan de website van
Allerhande, het kooktijdschrift van
Albert Heijn of de website van
24Kitchen, waar u terecht kunt voor
recepten, van ingewikkeld tot heel
simpel. 
En bent u een fan van fietsen of
wandelen? Dan kunt u bijvoorbeeld via
de websites en/of apps van Natuur-
monumenten, de ANWB of de app
Klompenpaden mooie fiets- en wandel-
routes opzoeken of zelf maken. ◼
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jaren. Wegenwacht- brommers die bij de
Zeelandbrug stonden om tol te
vermijden. (De Zeeuwen zijn zuinig zelfs
als ze bij de Wegenwacht werken). 
En wat weet de zaal van een van de
voorzitter die baron was. En veel aha
vragen. Je weet het, maar hoe precies? 
Is het Cees van den Vlekkert die ooit een
mobiel ANWB-kantoor rondreed? Of is
het toch iemand anders? 
Hoeveel keer verschijnt de Kampioen
tegenwoordig? Tussen welke twee
steden loopt die 1e ANWB-wandeltocht

6 oktober 2022 – ik ben in een zaal bij
Van der Valk in Gilze Rijen/Tilburg en
wat een grande finale met een close
call!! 
De rode, gele of blauwe antwoord-
kaarten worden fanatiek de lucht
ingestoken. En oude en nieuwe
collegialiteit zorgen aan elke tafel voor
de winning mood. Want ja, we zijn
allemaal weliswaar vrienden maar de
winst willen pakken doet het adrenaline
gehalte direct bij de deelnemers stijgen. 

Instinkers
Dat je toch allemaal struikelt over de
tune uit de ANWB-commercial van 2008
van Gino Vanelli door de band Di-rect.
Iedereen zingt hem mee. De deun zit nog
in het geheugen maar het antwoord is
fout. 
Niet ‘You gotta move’ zoals iedereen
denkt maar: ‘People gotta move’. Puntje
gemist! En natuurlijk gesputter in de
zaal. Een instinkertje gepresenteerd door
de twee J’s. De fantastische samen-
stellers van de 1e pub quiz Jan Roos en
Jacques van ’t Riet. 
En instinkers maken een pub quiz zo
leuk. Je denkt het ZEKER te weten en je
zit er net naast. 
De gele zwembroek van Dries Roelvink
wordt wapperend getoond door een van
de presentatoren. En hij laat de zaal even
geloven dat dit de hoofdprijs voor de
winnaar is. 
Een sketch over de ANWB met een lied
door Brigitte Kaandorp krijgt de
meezingers gelijk mee. Maar ook
kennisfeitjes uit de roemruchte ANWB-

Tekst Sophie van Wijk, foto’s Mieke Geursen

Gezelligheid, hilariteit en competitie, de sleutelwoorden van een Pub Quiz,
een originele en effectieve manier om elkaar op een andere wijze te

ontmoeten. Inmiddels is er driemaal gespeeld in het land: 
Tilburg, Apeldoorn en Den Haag.

Pub�Quiz
presentatie:

de�2�J’s

dan wel? Waar zijn de drie vaste ANWB-
steunpunten in het buitenland? 

Jan Roos geeft bij veel vragen een korte
schets van het heden en verleden. Want
laten we eerlijk zijn ons collectieve
geheugen blijkt niet feilloos. Zo steekt
iedereen weer wat nieuwe feitjes op.
Coen Mus, eéń van de aanwezigen
verzucht: “Wat jammer dat er een kleine
opkomst is. Ik heb een toffe middag
gehad, heb gelachen, deed aan
teamsport, zag onbekende gezichten
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aan mijn tafel en leerde wat bij. Echt de
collega’s hebben wat gemist.” 

Gezelligheid
De opzet en bedoeling van de Pub Quiz-
middagen is een gezellige actieve
samenkomst. Competitie aan je tafel
waar je deelnemer van bent. Hilariteit bij
de antwoorden. Met elkaar overleggen
welk antwoord gegeven gaat worden bij
twijfel. Gejuich bij onverwachte winst.
Manmoedig op naar de volgende vraag.
En ondertussen oud-collega’s leren
kennen. Ik zit aan de tafel met de
hoofdredacteur van de Buitenband en
drie voormalig wegenwachten. We
komen binnen als onbekenden en we
gaan uit elkaar als vrienden. 

En laat dat nou de grote bijvangst zijn
van een ontspannen middag. Elkaar
ontmoeten in de breedste zin van het
woord. ◼

Wat�weet�ú�
van�de�

ANWB?

Wie weet organiseren we in de
toekomst opnieuw een pub quiz.
Namens de activiteitencommissie:
wij evalueren de middagen, leren
bij door de reacties, verbeteren
vragen zodat de partners van onze
collega’s ook kunnen zorgen voor
de ‘winst’. 
Pub Quiz-2022 is samengesteld en
gepresenteerd door Jan de Roos en
Jacques van ’t Riet.

Reactie Coen Mus
6 oktober stond bij mij omkaderd op de kalender, weer eens een gelegenheid om een
heleboel oud-collega's te ontmoeten en hun verhalen over van alles en nog wat aan te
horen. Er lag geen sneeuw er was geen code rood of oranje door het KNMI afgegeven en
ook de brandstofprijzen waren ook niet meer abnormaal hoog dus alle omstandigheden
voor een grote opkomst waren aanwezig. 
En dat viel toch een beetje tegen. Wat heeft jullie tegengehouden om niet te komen? 
Was het onbekendheid met het fenomeen Pub-Quiz of hadden jullie een andere
dwingende reden om niet te komen? Nou, ik kan je verzekeren dat jullie wat gemist
hebben! Iedereen die er wel was kan je vertellen dat het een reuze gezellige bijeenkomst
was, waar onder grote hilariteit en verbazing de antwoorden die een zekerheidje leken,
toch net wat anders waren dan de door de groep opgestoken kaart die bij hun ‘foute’
antwoord hoorde. Het heden en verleden van ANWB en Wegenwacht plus de andere
onderdelen van club kwam voorbij in mutiple choice vragen wat ook nog eens leerzaam
was. Zelfs ik was verbaasd over de hoeveelheid onderwerpen waar de ANWB zich mee
bemoeid heeft.
De 2 J's hadden eer van al het werk dat ze in deze Pub-Quiz hadden gestoken en werden
bedankt met een daverend applaus.
De middag zelf was weer zoals we gewend zijn prima verzorgd, koffie en thee,
frisdranken of iets sterkers en na afloop van de quiz de bekende lekkere hapje. Alle
bijeenkomsten uit het verleden waren altijd gezellig en geslaagd.Als er een volgende keer
een uitnodiging in je mailbox valt waarvan je denkt: Is dat wel iets voor mij?
AARZEL NIET, MELD JE AAN EN KOM!!!!

Ik reken op een grote opkomst bij een volgende gelegenheid!!”
Vriendelijke groet, Coen Mus

Reactie Gerrie Arts
Om 13.30 uur kwamen we binnen en leden van het bestuur van VG-ANWB heetten ons
welkom. We kregen een nummer zodat de deelnemers mooi verdeeld aan tafels zaten.
Ons groepje bestond uit twee oud wegenwachten en 3 echtgenotes van oud
wegenwachten. 
Na de koffie en het kennismaken begon de quiz. Veel vragen leken makkelijk maar als je
de keuze antwoorden zag was de twijfel groot. 
We hebben moeten lachen als iemand de antwoorden zéker wist, maar dan bleek dat
iemand anders toch gelijk had. Iedereen deed heel fanatiek mee. De uiteindelijke
winnaars gingen aan de haal met geweldige uitjes waarvan ze tranen in de ogen
kregen. 
Alle lof voor de samenstellers van de quiz, geweldig gedaan! Na afloop van de quiz nog
gezellig gekletst onder genot van een hapje en drankje.
Jammer dat de opkomst wat minder was. Dit was de eerste keer dat we zo’n
bijeenkomst mee maakten, maar de kleine opkomst van vandaag is  geen reden om de
volgende keer niet te gaan. Kortom het was een zeer geslaagde middag!



20

Vooruitblik op de komende activiteiten in 2023

De activiteitencommissie bestaande uit Mieke Geursen, Anneke de Regt-Julsing, Ellen Hofman, Jacques van ‘t Riet en Jaap de Wever,
heeft het jaar 2022 met tevredenheid afgesloten. Echter … we kijken niet langer om, onze blik is nu gericht op 2023. 

We zijn al in de weer om even interessante als vermakelijke activiteiten te organiseren. 

Tekst Jacques van ’t Riet

Volledig kunnen we nog niet zijn, maar
veel staat al gedegen in de grondverf en
we werken er hard aan volgend jaar alles
keurig af te lakken. Hieronder vindt u een
opsomming van het pakket 2023. Uw
spiksplinternieuwe (nog) maagdelijke
agenda wacht op u! 

Vijf regionale voorjaarsbijeenkomsten over
het pensioen 
Er is de laatste tijd nogal beroering over
een systeemwijziging van het van kracht
zijnde pensioenstelsel. Maar dat oud voor
nieuw inruilen, blijkt een forse politieke
meloen om door te slikken. Enige dagen
voor de tijdslimiet om tekst in te leveren
voor deze Buitenband maakte minister
Schouten bekend, dat zij de verwachte
ingangsdatum van 1 januari 2023 voor de
Wet toekomst pensioenen uitstelt tot 1 juli
2023. Daarmee is het brandje voor even
geblust. 

Het is of wij, de activiteitencommissie, dit
allemaal hebben voorzien. Voor de
regionale bijeenkomsten willen wij de
pensioenmaterie weer eens uitgelegd
krijgen door kenners. Geen lichte kost
misschien, maar het raakt ons wel. 
Wees niet bevreesd dat er voor gezel-
ligheid geen tijd overblijft, die tijd ruimen
we in. Een regionale bijeenkomst zonder
bitterballen en een drankje is een geman-
keerde bijeenkomst, vinden wij. Bovendien
zijn we nog op zoek naar een wat luchtiger
onderwerp, dat ingepast kan worden. 

Assen - dinsdag 7 maart;
Apeldoorn - vrijdag 10 maart;
Tilburg - woensdag 15 maart; 
Utrecht - vrijdag 24 maart; 
Den Haag - woensdag 29 maart.

Woensdag 28 juni, varen vanaf Drimmelen
door de Biesbosch naar Dordrecht 
Twee vliegen in één klap: een boottocht in
combinatie met een stadswandeling!
Daarom varen we om ongeveer 10.30 uur
vanuit Drimmelen door het prachtige
natuurschoon van de Biesbosch naar

Noteer�de data
in�uw�agenda!



wel te beweren, dat velen onder u met
plezier op een e-bike rijden.

Nu lezen we helaas ook regelmatig over de
toename van e-bike-ongevallen, waarbij
ouderen zijn betrokken. 
O jee, gaat de activiteitencommissie mij
nou belerend toespreken? We zouden niet
durven. Wel lijkt het ons een zinvolle
gedachte een keer aandacht te besteden
aan alles wat zich afspeelt tussen aankoop
en dagelijks gebruik. En dat moet op een
luchtige manier gebeuren, zo is onze
bedoeling. 
Daarvoor hebben we contact gezocht met 
Fietstestbaan De Fietser om aldaar een
nuttige en tegelijk vermakelijke
instructiedag  te houden, van 11.00 uur tot
17.00 uur. In samenwerking met het
testcentrum van onder meer merken als
Batavus, Sparta en Koga, willen we een
dag aanbieden, die bestaat uit tips krijgen,
oefenen en nieuwe modellen uitproberen.
We beloven onze stinkende best te doen
een balans te vinden tussen luisteren,
leren, proberen en bewegen.

Het testcentrum De Fietser bestaat uit
9000 m² met showroom en een overdekt
fietsparcours en ligt in Ede. Mooi centraal
in het land. Het centrum is ondergebracht
in een monumentaal pand van de
voormalige Enka-fabriek, waar ooit
duizenden medewerkers lange dagen
maakten om kunstzijde te produceren.

Voorbehoud en inschrijven  
Voor alle duidelijkheid: hierboven staan
onze voornemens. De tijd zal leren of we
onze plannen kunnen doorvoeren zoals wij
wensen.
Ruim voor de geplande data ontvangt u
informatie over het evenement en laten
we weten hoe u zich kunt inschrijven. ◼
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Dordrecht, de oudste stad van Holland.
We vertrekken natuurlijk pas na de
ontvangst met een kopje koffie met iets
lekkers. 
Onderweg smullen we van een heerlijk
lunch, zodat u energie genoeg heeft om
aan de stadswandeling te beginnen. Deze
middeleeuwse stad kent vele
monumenten, waarvan de Grote Kerk er
een is. Die gaan we zeker bezoeken.
Misschien staat daar wel een verrassing te
wachten. Welke? Ja zeg, dan is het geen
verrassing meer!
Eenmaal weer aan boord kunt u uw
belevenissen uitwisselen met de oud-col-

lega’s, terwijl de dienbladen met hapjes
en drankjes voorbijkomen. 
De kapitein vaart intussen terug naar
Drimmelen, waar we om ongeveer 
18.00 uur aanleggen.

Vrijdag 22 september, Fietstestbaan 
De Fietser in Ede 
‘Fietsers die op e-bikes rijden moeten
zich diep schamen’, was eens de kop
boven een artikel in de NRC over die
duvelse e-bike ridders. Het zal wel,
ondertussen is de e-bike niet meer weg
te denken uit het straatbeeld. We
durven zonder enig nader onderzoek
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Pensioen in de toekomst en een vraagteken
Een vraagteken? De laatste tijd heeft in het teken gestaan van
de nieuwe pensioenwetgeving. Toen Carola Schouten – nu
minister Schouten – begon als fractiemedewerker bij de
Christen Unie was een van haar eerste opdrachten de plannen
rondom een nieuwe pensioenwetgeving. In 2011 werd ze lid
van de Tweede Kamer en is nu al weer bezig met haar tweede
periode als minister. Ze is nu minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen. Ze is tevens vicepremier. 

Ze mag nu proberen om de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)
eerst door de Tweede Kamer te loodsen en daarna door de
Eerste Kamer. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU heeft een
meerderheid in de Tweede Kamer. Dat loodsen zal daar wel
lukken, maar in de Eerste Kamer heeft de coalitie een
minderheid en moet er steun gezocht worden. Die steun zou
moeten komen van de Partij van de Arbeid en of Groen Links.
Bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer wordt al rekening
gehouden met wensen van die laatste twee partijen om de
kans op een geslaagde eindstreep te vergroten.

Je zou bijna zeggen dat het ministerschap onder de zware
beroepen valt. Op 2 november was het vanaf de lunch tot half
twee in de nacht luisteren naar de Kamerleden en op 10
november was het vanaf 11.00 uur in de ochtend tot iets over
elf uur in de avond, antwoord geven op ingediende vragen en
tussendoor ook nog de Kamerleden van repliek dienen op hun
– soms vasthoudende mondelinge – vragen. En dat staande
achter het spreekgestoelte. Haar rug liet het aan het einde
duidelijk afweten. Thuis in mijn luie stoel bij de tv had ik het
een stuk gemakkelijker. Aan het slot kwamen overigens ook
de zware beroepen en hun pensioen nog aan de orde. Maar
dat onderwerp werd toch grotendeels doorgeschoven naar de
cao-besprekingen tussen werkgevers en vakbonden.

Er wordt al jaren gesproken over de nieuwe pensioen-
wetgeving, maar de beraadslagingen over de wet in de
Tweede Kamer zijn in april van dit jaar begonnen. Er zijn al vele
dagen van overleg geweest. De wet heeft de eindstreep nog
niet gehaald. Iets van eind november is hopelijk de laatste
ronde in de Tweede Kamer en begin december zal er gestemd
worden. Tenminste, dat verwacht ik. Maar het kan zijn dat er
nog gewacht wordt op het rapport van de Commissie
Parameters.

Die Commissie Parameters is een onafhankelijke commissie
van wijze mensen die de criteria gaat vastleggen waarmee bij
de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel
rekening moet worden gehouden. Sommige Kamerleden
willen die cijfers graag hebben voordat ze al of niet akkoord
kunnen gaan met de nieuwe wet. Het blijft dus afwachten of u
zo tegen kerst weet of het vraagteken een ja of nee wordt, als
het aan de Tweede Kamer ligt. En daarna volgt nog de
behandeling in de Eerste Kamer.

Invaren
Als beide Kamers kunnen instemmen met de wet begint het
grote werk voor de pensioenfondsen. Er moet gerekend
worden. Het beschikbare vermogen moeten worden verdeeld
in buffers en in meer persoonlijke ‘pensioenpotten’. Voor de
deelnemers moeten leeftijds-risicogroepen worden
vastgesteld. Dat gebeurt om bij beleggingen meer of minder
risico te nemen. Met name voor jongeren kan bijvoorbeeld een
groter risico worden genomen omdat hun beleggingstermijn
tot hun pensioen vele tientallen jaren telt. Ook zal aan die
groepen gevraagd worden welk risico voor hen aanvaardbaar
is. Dit alles is een omvangrijk karwei. Met de navenante hoge
kosten. Het zijn weliswaar eenmalige kosten, maar het gaat
wel ten koste van het vermogen. Overigens hebben de
fondsen voor dit soort werkzaamheden in het verleden al
buffers moeten aanhouden.
Wat zult u merken van de nieuwe wet?
Nu de contouren van de wet en de bijbehorende regels steeds
duidelijker worden kunt u in de komende jaren van het
Pensioenfonds een vraag verwachten over het risico wat u zou
willen nemen. Ook krijgt u t.z.t. een overzicht van de
prognoses van het bedrag dat u aan pensioen zou kunnen
verwachten. Dat bedrag is afhankelijk van de financiële
ontwikkelingen. Waarschijnlijk krijgt u drie bedragen te zien
die zijn afgeleid van positieve ontwikkelingen, standaard
ontwikkelingen en negatieve ontwikkelingen. Kort voor het
werkelijk overzetten van het oude stelsel naar het nieuwe
stelsel krijgt u inzicht in de meer definitieve bedragen. Als het
goed is zouden de nieuwe bedragen niet al te veel moeten
afwijken van het bedrag dat u nu maandelijks ontvangt. Er
wordt nog gerekend aan een maximaal percentage, waarmee
daarvan mag worden afgeweken. Het zal per pensioenfonds
verschillen wanneer u volgens de nieuwe regels uw pensioen
gaat ontvangen.

Bij alle veranderingen is er binnen de kring van werkgevers,
vakbonden en pensioenfondsen veel overleg. Ook de
gepensioneerden kunnen hun stem laten klinken. De eerste
verkennende gesprekken met de ANWB bv en de VG-ANWB
zijn al geweest en ook heeft het Belanghebbenden Orgaan bij
het Pensioenfonds DN APF al over de ‘overstap’ gesproken.

Het ANWB pensioen en de indexatie
De inflatiecijfers van juli 2021 tot en met september 2022 zijn
hoog. De te verwachten indexatie is duidelijk veel lager. Het
gaat niet slecht met het fonds maar onvoldoende voor
volledige indexatie. 
De beleidsdekkingsgraad was eind september 110,6. Over 2022
kunt u waarschijnlijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli
iets meer dan 1% verwachten. Vanaf 1 januari volgt hopelijk
een nieuwe – hogere – verhoging. Misschien weet u met Kerst
al iets meer. ◼

pensioenzorg
Beno Koens, bkoens@hetnet.nl
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leden
secretariaat

per 11 november 2022

Nieuwe (aspirant) leden                                                                       Regio
Mw. J. (Annie) van den Bos uit Naaldwijk, ex-Assistent
uitgever ANWB Media / ex-Gegevensbankredactrice
L+A/Toerisme/Documentatie, Regie Den Haag
Zuid/Westland                                                                                            38
Mw. N. (Nelly) Wegner uit Den Haag, ex-Account-
manager Binnendienst, Regio Den Haag Zuid/Westland      38
Dhr. G.P.J. (Ger) Slaman uit Nieuwerkerk aan de IJssel, 
ex-Wegenwacht, Regio Rotterdam e.o.                                          53
Dhr. D.W. (Dick) Sparnaaij uit Huizen, ex-Wegenwacht, 
Regio Gooi e.o.                                                                                             65
Dhr. B.S.J. (Ben) de Koning uit Made, ex-Teamchef WW
Rhoon, Regio Brabant Midden                                                            71
Dhr. W. (Wessel) Houwer uit Aalten, ex-Wegenwacht, 
Regio Achterhoek/Apeldoorn                                                             82
Dhr. D. (Douwe) van Diepen uit Holten, ex-Senior
Wegenwacht, Regio Twente e.o.                                                        83
Dhr. W. (Wietze) van der Laan uit Lelystad, ex-Lid
Hoofddirectie COO, Regio Flevoland Noord/Veluwe              88
Mw. T.C. (Thea) Maat uit Albir, Alfaz del Pi Spanje, ex-
Manager Centrale Informatie en CEO ACTA waaronder
steunpunt Lyon valt), Regio Buitenland                                         99
                                                                                                                            
Verhuisd                                                                                                          
Dhr. W. (Willem) van Lunteren  van Nieuwegein 
naar Utrecht                                                                                                 59
Mw. J.A.R. (Sophie) van Wijk-Romp van Tongeren 
naar Hoelbeek-Bilzen in België                                                            99
Dhr. H.L. (Henk) Til van Hengelo naar Greendale/
Australië                                                                                                         99
                                                                                                                            
Overleden                                                                                                       
Dhr. J. (Jacques) Snijders uit Zoetermeer, overleden 
30 augustus 2022                                                                                       50

Regio
Dhr. H.C. (Harrie) Smulders uit Geldrop, overleden
13 augustus 2022                                                                                         74
Mw. A.M. (Ali) Meijer-Visser echtgenote van 
dhr. J.C.A. (Jos) Meijer uit Almelo, overleden 
30 oktober 2022                                                                                          83
                                                                                                                            
Overleden en uitgeschreven                                                                  
Mw. G. (Guus) Haartsen-Hunik uit Voorschoten, 
overleden 11 oktober 2022                                                                      17
Dhr. H.Ch. (Henk) de Vries uit Zoetermeer, overleden 
in september 2022                                                                                     50
Dhr. J.G.J. (Jacques) Lorsheijd uit Zoetermeer, overleden 
5 november 2022                                                                                        50
Mw. T. (Ine) van de Laar-Kerkhof uit ‘s-Hertogenbosch,
overleden 17 september 2022                                                               74
Dhr. G.J. (Ger) Albers uit Velden, overleden 
28 september 2022                                                                                    77
                                                                                                                            
Lidmaatschap overgezet op partner                                                  
Mw. H.G. (Herna) Edel-Klaassen uit Almelo, weduwe 
van dhr. G. Edel                                                                                           83
                                                                                                                            
Opgezegd en uitgeschreven                                                                   
Dhr. P. van Bakel uit Beverwijk                                                             14
Mw. W.E. Bonet uit Rijswijk                                                                  29
Dhr. E.M. Zaal uit Hazerswoude Dorp                                             32
Mw. C.J. (Carla) Booden uit Bussum                                                 65
Mw. J.C. Stock-Maas uit Maastricht                                                  77
Mw. S. Staal-Doornhein uit                                                                   82
Dhr. L. Middag uit Dronten                                                                   88
Dhr. K.B. (Klaas Bin) Kroon uit Wolvega                                         89
Dhr. F.J. (Fred) Meerens uit Borger                                                     92

een Kevertje op een afgesloten
fabrieksterrein. Dát heb ik mijn kinderen
niet laten doen maar ik heb ze wel op
grote parkeerterreinen toen ze ongeveer 15
waren ‘rijles’ gegeven en liet ze in onze
auto rijden zodra ze een rijbewijs hadden.”

Wat is je definitie van geluk?
“Dat is heel duidelijk een gevoel wat je
hebt. Binnen de situatie waarin je leeft zijn
veel momenten waar je echt van kunt
genieten. 
Dat heeft met name te maken met
mensen. Genieten van elkaar, kinderen,
kleinkinderen. Fantastisch!. Ik hecht er
heel veel waarde aan om dat contact goed
te houden. Zij vinden dat ook belangrijk.
Natuurlijk doen zij dingen waar ik het

helemaal niet mee eens ben. Maar het is
hun keuze.” 

Wat wil je nog heel graag doen?
“Eropuit trekken, kamperen. Wij houden
van een actieve vakantie in de natuur.
Maar is ook tijd voor ontspanning. De
eerste helft fietsen we bijvoorbeeld veel,
de tweede helft houden we wat meer rust
en luieren. Maar helemaal niets doen past
niet bij ons. Een deel van de vakantie is
actief en een deel minder. Dat actieve is
mijn ervaring moet je altijd aan het begin
doen. Dat geeft meer voldoening dan
wanneer je dat andersom doet.”

Wat is de beste plek om te wonen?
“Ik heb altijd gezegd: zodra ik niet meer

werk ga ik weg uit de drukke Randstad. Een
huis met veel ruimte, de caravan op het erf,
een grote tuin en rust om je heen. Wat blijkt
in de praktijk? Ons sociaal netwerk ligt in de
Randstad, dus blijven we toch hier wonen.”

Welke gebeurtenis heeft de grootste indruk
op je gemaakt?
“Een van de meest emotionele gebeurte-
nissen is kinderen krijgen. Dat is zó
bijzonder, zó echt. Je blijft keihard met je
kinderen verbonden, zonder dat je erbij
nadenkt. Het gebeurt omdat je er zelf ook
veel energie in steekt. En dat doe je graag.”

Wat is je motto?
Goed omgaan met mensen, eerlijk zijn en
mensen niet onnodig kwetsen. 
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puzzel

Horizontaal
1 Glasgordijn 6 dezelfde gedaante hebbend 
12 kleur 14 hoornachtige voet van een paard 
15 eminentie (afk.) 17 persoonlijk
voornaamwoord 18 koud 20 Nederlandse
universiteit (afk.) 21 toestemming
22 mythologisch geslacht van reuzen 25 boom
28 wortel 29 Cubaanse dans 31 kartonnen
bergruimte 32 slee 33 inhoudsmaat (afk.) 
35 golfterm 36 getal 37 selenium (afk.) 38 deel
van een maand 40 snaarinstrument 
42 familielid 43 gemakkelijk 44 goud (symbool)
46 roeispaan 48 vlekje 51 peuter 53 anoniem
(afk.) 54 insecteneter 56 voegwoord 57 lidwoord
58 schrijfvloeistof 60 meerstemmig gezang 
62 moeilijk buigzaam 64 gevestigd zijn 66 Zuid
Amerikaans land 68 Europese Unie (afk.) 
69 Oud Egyptische zonnegod 70 insecteneter 
72 onderwijs instelling in Limburg 73 radioactief
element (symbool) 74 weertype 76 jongen
werpen (van schapen) 78 klooster slaapzaal 
79 werkman die toezicht houdt op de oven.

Verticaal
1 Trottoir 2 Turkije (in internetadres) 
3 liefdesavontuur 4 prooi zoeken 5 persoonlijk
voornaamwoord 7 slecht horend (afk.) 8 plaats
9 muziekstukje 10 voegwoord 11 tot rimpels
trekken 13 muzieknoot 16 insect 18 ineen-
gedraaid opgestoken haar 19 niet volle 21 twaalf
dozijn 23 voorzetsel 24 Europese commissie
(afk.) 26 Zuid Afrika (Eng.afk.) 27 onder 
officier (afk.) 30 deel van een atoomkern 
34 voortbestaan 36 deel van een circus 
38 verstrooit 39 luchtvaartmaatschappij (afk.) 
40 onderricht 41 muziekgenre 45 roofvogel
47 tussentijds 49 feestelijk ontvangen 
50 neerslachtig 52 vogeltje 54 slaapplaats van
een dier 55 meisjesnaam 57 lekkernij 59 karaat
(afk.) 60 symbool voor Cerium 61 na Christus
(afk.) 63 jongensnaam 65 vracht 67 vaas voor as
71 zoogdier 74 titel 75 voorzetsel 76 openbaar
vervoer (afk.) 77 metaal (symbool).  

De oplossing uit het Herfstnummer luidt:

ZILVERKAARS

Wij hebben 37 inzendingen ontvangen.
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft op 14 november
plaatsgevonden 
De winnaar is geworden:
De heer J. de Zoete te De Haag.
De felicitatiebrief met de prijs, een VVV cadeaukaart ter  waarde van 
€ 25,- is inmiddels naar de winnaar verzonden

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 1 maart 2023 aan:
Hans Middelraad
Stortemelk 22 2401 BZ 
Alphen aan den Rijn
of per e-mail naar puzzel@vg-anwb.nl.
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