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VOORWOORD 
 
Lieve leden van de Nederlandse vereniging van Oostzwitserland.  
 
De lente komt eraan. De eerste bomen staan al in de knop, de Merels 

zijn al deftig aan het fluiten. Je voelt het in je botten! 

 

De periode in de zomer is wat rustiger in ons verenigings leven. Toch 

verheugen wij ons van het bestuur over de geplande uitjes die we 

doorvoeren.  

 

We willen lekker buiten zijn met elkaar en van het seizoen genieten.  

 

Iedereen een prettige zomer toegewensd. 

 

Barbara 
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AGENDA voor 2015 
 
 
 

03.05.2015  ontbijt op de Karren 
 
25.11.2015 Boerenkool avond 
 

Borrelavond  Voor de liefhebbers van een gezellig onderonsje is er op de 

eerste donderdag van de maand vanaf 19:00 in het Stadthof een 

“borrelavond” 

 

 

Verder nog niet geplande activiteiten. Ze zullen worden doorgevoerd als 
er minsten 10 personen aan deelnemen. We zullen vroegtijdig navragen 
of er belangstelling bestaat. 
 
- Bezoek aan het slot Hahnberg bei Berg TG 
- Bezichtiging van de grootste parketfabriek in Zwitserland  
   St. Margrethen. 
- Op de laatste ledenvergadering heeft Ad voorgesteld een fietstocht  
   voor “beginners” (electro bikes toegestaan) te organisern  

- Op de laatste ledenvergadering is ook het voorstel gedaan de 

   Silvesterkläuse in Urnäsch te bezoeken. 
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TERUGBLIK 
 
Algemene Vergadering  
 
Op 18. Februari hebben we onze ALV 
doorgevoerd. In voorgaande jaren 
vondt de ALV meestal in maart 
plaats. Omdat maart bij het Stadthof 
nagenoeg vol geboekt was, moesten 
we uitwijken naar een latere of 
erdere maand. Volgens onze sta-
tuten moet de ALV voor de 15 maart 
worden gehouden. Ook voor de 15 
april was het bij het Stadthof niet 
mogelijk, zodat we de vergadering 
op veel vroegere datum als ge-
bruikelijk moesten vastleggen. 
Ondanks de vroege datum waren er 
toch 24 leden op onze vergadering 
aanwezig. 
Onze voorzitster, Barbara, leide de 
vergadering vlot door de 14 punten 
van de agenda. 
In aansluiting van de ALV konden we 
weer genieten van de voortreffelijk 
nasi met toebehoren, klaargemaakt 
door de keuken van het Stadthof. 
 
Het verschlag van de ALV is inmid-
dels aan de leden per mail toe-
gestuurd en daarom zien we af van 
een publicatie van het verschlag in 
dit boekje. 
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Fotos van de ALV 
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Thai’s eten 
 
Het was weer een feest!! 
 
Liechtenstein organiseerde weer 
samen met Martin, Lek en Jan Ursem 
een hele gezellige avond. 
 
Bij aankomst was de ingang kenbaar 
gemaakt met een Nederlandse vlag. 
De boel was gezellig versierd met 
een bloemetje op tafel en slingers 
aan de wand. 
 
We hebben naar hartelust zitten 
zingen met elkaar. 
Gouden ouden als Guus Meeuwis, 
André Hazes, etc deden ons Neder-
lands hart sneller laten kloppen. 
 
Lek heeft zich zelf dit jaar over-
troffen.... Het is echt een aanrader 
voor iedereen die er dit jaar niet bij 
was om er volgende keer echt een al 
geplande afspraak voor af te zeggen. 
 
Er was een leuk groepje aan kin-
deren die meteen aansluiting von-
den bij elkaar. 
Ze praten nederlands onder elkaar, 
en zodra een woord niet in hun 
nederlandse woordenschat 
 
 
 

 
 
voorkwam wisselden ze klakkeloos 
naar het zwitserduits. 
 
 
Het leuke aan twee verenigingen 
samen voegen zijn de nieuwe 
gezichten...en toch snap je elkaar 
snel omdat de nederlandse men-
taliteit naar voren steekt. 
 
Hartelijk dank nog aan de vereniging 
Liechtenstein 
 
Ik kijk al uit naar komend buffet. 
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We mogen dat nooit vergeten 
 
Enkele van onze leden hebben het 

zelf nog meegemaakt. De oorlog of 

het einde van de oorlog. 

Dit jaar is het 70 jaar geleden, dat 

het concentratiekamp Auswitsch 

door militaire uit de Ukraine werd 

bevrijd. Ik heb de herdenkingsplech-

tigheid op de televisie mee vervolgd. 

Er kwamen nog enkele personen aan 

het woord, die het kamp overleefd 

hebben. Het waren aangrijpende 

verhalen die ze vertelden.  

Het is ook 70 jaar geleden, dat het 

gebied boven de rivieren te maken 

kreeg met de hongerwinter. De 

Duitsers hadden veel landbouwpro-

ducten in beslag genomen voor de 

voedselvoorziening van de eigen be-

volking en hun leger. De Neder-

landse regering in Londen had opge-

roepen tot een spoorwegstaking om 

het transport van oorlogsmateriaal 

te behinderen. De Duiters verboden 

daarop, als strafmaatregel, alle 

goederen transporten met schepen 

op de Nederlandse binnenwateren. 

Dat leide ertoe, dat er totaal geen 

voedsel meer binnen Nederland kon 

worden getransporteerd, wat de 

hongerwinter tot gevolg had. 

Jan Terlouw en Paul van Vliet 

vertelden over hun eigen ervaringen 

in de hongerwinter. Verhalen om 

nooit te vergeten. Ook werden er in 

de zending zuikerbieten en bloem-

bollen gekookt zoals dat in de 

hongerwinter ook werd gedaan. Er 

waren nog overlevende uit die tijd 

die de mogelijkheid hadden het 

nogmaals te proberen. Geen van hun 

kon het nogmaals eten.  

In de concentratiekampen zijn meer 

als 100’000 Nederlanders omge-

bracht. Tijdens de hongerwinter 

stierven er meer dan 20’000 aan de 

gevolgen van ondervoeding. In totaal 

hebben er door het oorlogsgeweld 

meer dan 280’000 Nederlanders het 

leven verloren  

Dan zijn er die verhalen van mensen 

die bereid waren hun leven voor 

Nederland op te offeren, maar het 

overleefd hebben. 

Zoals de zwager van mijn tante die 

naar Engeland vluchte en bij de 

Britse marine meevocht om Europa 

te bevrijden.  
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Mijn vriend van de lagere school, die 

in een Jappen kamp in Indonesië 

werd geboren. Zijn vader was een 

Nederlandse marineofficier, die 

sneuvelde, en zijn moeder een Ja-

vaanse.  In 1948 werden ze naar 

Nederland gerepatrieerd. Ze moes-

ten van Soekarno Indonesië ver-

laten.  

Dan van der Poes Clement, die ik 

leerde kennen door een school-

vriend. Hij woonde in Nisse en van 

der Poes Clement was zijn buurman. 

Van der Poes Clement was voor de 

oorlog  vliegenier bij de Nederlandse 

luchtmacht en had in de mei dagen 

van 1940 tegen de Duitsers ge-

vochten. In de oorlog zat hij in het 

verzet en nadat  Zuid-Nederland was 

bevrijd, melde hij zich bij de RAF. Hij 

vloog toen bij de RAF bombar-

dementsvluchten op Duitsland. Op 

een van deze vluchten vloog hij 

tegen een berg en werd zwaar ge-

wond, maar overleefde. Werken kon 

hij wegens zijn verwondingen niet 

meer.  

Of mijn schoolcommandant van de 

officiersopleiding. Hij vluchte naar 

England, trat in dienst bij een Schots-

regiment en werd paracommando. 

Hij was bij de landing in Normadië en 

hielp Nederland bevrijden.  

En de man, die ik in de stafkantine 

van EMI in England trof. Hij was pilot 

geweest op een bommenwerper van 

de RAF en had meegeholpen Europa 

en Nederland te bevrijden. 

Geen van deze mensen was trots op 

wat ze gedaan hadden. En niemand 

vertelde ook daarover, ze waren 

zwijgzaam over hun oorlogs ver-

leden, maar zagen, wat ze gedaan 

hadden, als hun plicht. 

Zou dat nu weer zo zijn, denk ik af en 

toe, of is het zoals voor de tweede 

wereldoorlog. Kijken we eenvoudig  

toe naar wat in en om ons in Europa 

gebeurd? 

Hopelijk heeft de huidige diplomatie 

in de omgang met een diktator meer 

succes als Chamberlain voor de 

tweede wereldoorlog  
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Bouwkundige hoogstandjes 

 

Afsluitdijk Deel  3  

 

Ontwerpfase 

Bij het ontwerp en de aanleg van de 

Afsluitdijk moest met (voor heden-

daagse begrippen) tamelijk eenvou-

dige middelen worden gewerkt. 

Computers en geavanceerde meet-

apparatuur waren nog niet voor-

handen. Sluizen en dijklichamen 

werden eerst op schaal gebouwd en 

getest. Desondanks, of juist wel 

daarom, is er wereldwijd nog steeds 

bewondering voor het vakmanschap 

waarmee het gedurfde project werd 

uitgevoerd. Het bevestigde de voor-

aanstaande positie van Nederland 

op het gebied van waterbouw-

werken. 

In het originele ontwerp dat Lely 

voor de Afsluitdijk maakte zou de 

Afsluitdijk niet bij Cornwerd, maar 

bij Piaam aansluiten op de Friese 

kust. Een staatscommissie onder 

leiding van Nobelprijswinnaar 

Lorentz berekende dat de getijslag 

(het verschil tussen eb en vloed) 

sterk zou toenemen als de dijk zou 

aansluiten bij Piaam.  

Toename van de getijslag zou de 

stroomsnelheden doen toenemen 

en de aanleg van de dijk bemoei-

lijken. Ook bleek de ondergrond op 

het geprojecteerde tracé van de 

Afsluitdijk niet ideaal voor de aanleg 

van een dam. De commissie Lorentz 

adviseerde daarom de Afsluitdijk iets 

noordelijker aan te leggen, waardoor 

de toename van de getijslag minder 

werd. 

Wie op de kaart kijkt ziet dat de 

Afsluitdijk in een knik aansluit op de 

Friese kust. Deze verandering in het 

tracé is aangebracht om de uit-

stroom van het IJsselmeer te verge-

makkelijken. Het sluizencomplex 

van Kornwerderzand watert af op de 

schuine geul van de Middelgronden. 

Het leek de ingenieurs het beste om 

het sluizencomplex recht op de geul 

te plaatsen, zodat het water in een 

rechte lijn wegstroomt. 

 

Tweede Wereldoorlog 

Aan het begin van de Tweede We-

reldoorlog, tijdens de Duitse inval in 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornwerd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piaam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kornwerderzand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Nederland_in_1940
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mei 1940, vond de Slag om de Afsluit 

dijk plaats. Ondanks verwoede po-

gingen daartoe, slaagden de Duitsers 

er niet in de Nederlandse stelling bij 

Kornwerderzand in te nemen. Dat 

kwam mede door de kanonneerboot 

Johan Maurits van Nassau die vanaf 

de Doove Balg in de Waddenzee de 

Duitse batterij bij Kornwerderzand 

onder vuur nam. De Duitsers werden 

door de beschieting gedwongen hun 

artillerie terug te trekken. Het schip 

werd echter kort daarna door Duitse 

bommenwerpers bij Callantsoog tot 

zinken gebracht. Zeventien beman-

ningsleden verloren hierbij het 

leven.  

In het Kazemattenmuseum bij Korn-

werderzand is hier nog een monu-

ment voor onthuld. 

 

De Watersnood 1953 

Springtij en een noordwesterstorm 

veroorzaakten in 1953 grote over-

stromingen in zuidwestelijk Neder-

land, België en Engeland. De Afsluit-

dijk kreeg het zwaar te verduren, 

maar hield stand. Overstromingen 

rond het IJsselmeer bleven daardoor 

uit.  

In deze nacht, zei een politicus,  

de Afsluitdijk heeft zijn geld 

terugbetaald. 

 

Toekomst 

De Afsluitdijk kent twee complexen 

van spuisluizen, bij Den Oever en bij 

Kornwerderzand. In 1998 bleek dat 

de capaciteit niet langer toereikend 

is, en in 2001 werd begonnen met 

onderzoek naar de beste locatie voor 

een derde complex. Een derde 

spuisluizencomplex werd noodza-

kelijk geacht wegens stijging van de 

zeespiegel, bodemdaling, en ver-

hoogde aanvoer van rivierwater via 

de IJssel. 

In 2003 werd de bouw echter voor 

vijf jaar uitgesteld wegens geld-

gebrek. De bouw zal nu op een later 

moment worden gestart. De nieuwe 

spuisluis zal ervoor zorgen dat IJs-

selmeerwater in elk geval tot 2050 

onder vrij verval kan worden ge-

spuid. Daarna zal het IJsselmeerpeil 

moeten worden verhoogd om te 

kunnen blijven spuien of moeten er 

gemalen op de Afsluitdijk worden 

gebouwd om het water naar de 

Waddenzee te pompen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_aanval_op_Nederland_in_1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Afsluitdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Afsluitdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanonneerboot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Maurits_van_Nassau_(schip_uit_1933)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Callantsoog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kazemattenmuseum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood_van_1953
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spuisluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Oever_(Noord-Holland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1998
http://nl.wikipedia.org/wiki/2001
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssel
http://nl.wikipedia.org/wiki/2003
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Volgens de Minister van Verkeer en 

Waterstaat Karla Peijs in 2006, is de 

Afsluitdijk na 75 jaar toe aan een 

grote opknapbeurt. De dijk is eigen-

lijk te laag. De kruin en het bin-

nentalud zijn niet voldoende ero-

siebestendig ook de sluizen voldoen 

niet meer aan de huidige normen. 

Zij heeft voorstellen gedaan om de 

dijk, en vele andere dijken, water-

keringen en sluizen, een grondige 

opknapbeurt te geven. Het betreft 

ongeveer een kwart van de 3000 

kilometer waterkeringen in Neder-

land. Daarmee zal een bedrag 

gemoeid zijn van 1,8 miljard euro. 

Op 24 mei 2007 maakte de regering 

bekend binnen 15 jaar te starten 

met de opknapbeurt van de Af-

sluitdijk. 

Op 1 november 2007 schreef 

het Noordhollands Dagblad dat er op 

de Afsluitdijk een proefcentrale ge-

bouwd werd waarin blauwe ener-

gie wordt opgewekt door zout en 

zoet water te mengen. 

 

Marktverkenning Afsluitdijk 

Op 29 mei 2008 zijn 8 partijen 

door Rijkswaterstaat  en de provin-

cies Noord-Holland en Friesland 

geselecteerd om mee te doen in een 

marktverkenning. Deze marktver-

kenning nodigt iedere partij uit een 

integrale visie op de Afsluitdijk te 

ontwikkelen en te onderbouwen op: 

haalbaarheid en uitvoerbaarheid in 

ruimtelijke, financiële en juridische 

zin. In het bijzonder zijn partijen 

uitgenodigd die bewezen hebben 

complexe vraagstukken op het snij-

vlak van waterveiligheid en gebieds-

ontwikkeling te kunnen oplossen  

 

Prijsvraag Afsluitdijk 

In 2007 heeft Rijkswaterstaat een 

prijsvraag uitgeschreven. De opgave 

was vergelijkbaar met die voor de 

bovengenoemde marktverkenning. 

Op 23 september 2008 is de eerste 

prijs toegekend aan het plan De 

Resonator.  

De Resonator is een waterkering ten 

zuiden van de Afsluitdijk die de 

getijgolf van de Texelstroom zodanig 

verlengt en reflecteert dat de 

getijslag toeneemt. Hierbij wordt 

gebruikgemaakt van resonantie van 

getijgolven. De toegenomen getijslag 

zorgt voor lagere laagwaterstanden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Karla_Peijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/2006
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordhollands_Dagblad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkswaterstaat
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en hogere hoogwaterstanden. De 

verlaagde laagwaterstanden maken 

het mogelijk om ook bij zeespiegel-

stijging na 2050 het water uit het 

IJsselmeer onder vrij verval te 

kunnen blijven spuien in de Wad-

denzee. Door gebruik te maken van 

resonantie hoeft het waterpeil in het 

IJsselmeer niet te worden verhoogd 

en zijn gemalen op de Afsluitdijk niet 

nodig. De hogere hoogwaterstanden 

worden gekeerd door extra hoge 

dijken. 

Om het getij binnen te laten in het 

‘Binnenwad’ is een ‘overbruggings-

gat’ van 6 km in de Afsluitdijk nodig 

 

Vormgeving , architectuur en kunst 

op de Afsluitdijk 

Architect  Dirk Roosenburg was me-

deontwerper van de Stevin- en Lo-

rentz-uitwateringssluizen en van het 

douanekantoor. 

Nabij de Vlieter, waar de dijk werd 

gesloten, bevindt zich een monu-

ment in de vorm van een uitkijk-

toren, ontworpen door architect 

Dudok. 

Ter herinnering aan de afsluiting van 

de Zuiderzee, vervaardigde beeldend 

kunstenaar Hildo Krop  als rijksop-

dracht bij de ingang van de uitkijk-

toren een reliëf van drie steen-

zetters, die basaltblokken  plaatsen.  

De inscriptie op het reliëf stelt:  

"Een volk dat leeft bouwt aan zijn 

toekomst." 

 

Beeld van Lely 

Sinds 1954 stond aan de kop van de 

Afsluitdijk bij Den Oever een stand-

beeld van Cornelis Lely, gemaakt 

door beeldhouwer  Mari Andries-

sen  en onthuld door koningin Juli-

ana. Het beeld stond langs de weg 

over de Afsluitdijk en Lely keek als 

het ware uit over zijn levenswerk: de 

Wieringermeerpolder en het IJssel-

meer, met achter de horizon Flevo-

land. 

Door de verdubbeling van de weg 

kwam Lely in de middenberm te 

staan. In februari 2004 haalde 

Rijkswaterstaat het beeld van 

de sokkel. Op 9 mei 2007 werd het 

standbeeld herplaatst in de nabij-

heid van het monument op de Af-

sluitdijk. De officiële onthulling, ter 

gelegenheid van het 75-jarige 

bestaan van de dijk, werd op  24 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Roosenburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lorentzsluizen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lorentzsluizen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_op_de_Afsluitdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monument_op_de_Afsluitdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitkijktoren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitkijktoren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Dudok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildo_Krop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basalt_(gesteente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mari_Andriessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mari_Andriessen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sokkel_(beeld)
http://nl.wikipedia.org/wiki/9_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_mei
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mei 2007 verricht door Kroonprins 

Willem-Alexander. 

In de tussenliggende tijd werd van 
het beeld een afgietsel gemaakt. Dit 
werd geplaatst op de zuil van Lely in 
Leylystad. 
 
Openbaar vervoer 
De bus van Alkmaar naar Leeuwar- 
den stopt bij de haltes den Oever 
Busstation, Kornwerderzand en Kop 
Afsluitdijk. 
 
Het laatste deel 4 in uitgave 3 2015 
 
Graag gerechercheerd door Leen 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een fietstochtje langs de 

Rijn (Augustus 2011) 
Henk van der Meij 

 

 
 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/24_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgietsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuil_van_Lely


16 
 

De volgende etappes 
Dag 6 Woensadag 24.08.2011 

(Rheinau-Leimersheim 84 km; 

Totaaal 454 km) 

 
 

Ben bezig met de bepakking. Een 

vrouw met een schaal met eieren 

komt langs op weg naar de keuken. 

Ja, hier kunt u al vanaf 7 uur ont-

bijten. Een super locatie! Voor 72 

Euro all-in. Op weg naar Karlsruhe. Ik 

volg de fietsroute maar blijf iets 

meer van de Rijn weg via Otters-

dorf, Elchesheim, Au am Rhein en 

steek via het veer de Rijn over naar 

een vissersdorpje, en dan verder 

naar Wörth. Met wat moeite kom ik 

weer op het fietspad langs de Rijn en 

land uiteindelijk in Leimersheim in 

hotel Anker. Eerst een biertje, een 

lang telefoon gesprek met Door en 

dan een koude douche. Moeders in 

de keuken, die qua uiterlijk en om-

vang een goede keuken doet ver-

moeden, maakt een prima gordon 

bleu. Ze bedient schommelend en 

straalt tevredenheid uit. Precies wat 

je als klant nodig hebt. Ik slik braaf 

de magnesium tabletten, heb weinig 

of geen spierpijn in de benen, maar 

de handen, vooral links, zijn ver-

krampt. Zwak toont zich het traject 

rug, linkerknie, linker voet. Die zijn 

niet perfect verbonden. 

 

Dag 7 Donderdag  25.08.2011 

(Leimersheim – Speyer 40 km; Totaal 

494 km) 
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Een belangrijk detail bepaalt nu de 

planning: Hoe krijg ik mijn plunje ge-

wassen? Een hotel met laundry ser-

vice zou mooi zijn. Op naar Speyer. 

Helaas het wasserij project wordt 

niets. Ik probeer een super duur ho-

tel vlak bij de Dom, maar het heeft 

geen laundry service. Dan maar op 

zoek naar wat goedkopers. Twee 

honderd meter voor de Dom aan de 

linkerkant vind ik een prima onder-

komen. De fiets kan in de gang staan 

onder de trap. Dan maar een alter-

natief voor de was. Iedere avond (dit 

is het aloude principe toen ik als 

werkstudent bij de Holland-Amerika 

werkte) met het hemd aan onder de 

douche. Voor de zekerheid koop ik 

nog 2 onderbroeken bij Eduscho, 

rood en donkerblauw, kleuren die 

wat kunnen hebben. Dit wordt alles 

genoteerd in mijn dagboek in de 

Dom van Speyer. Een aardig op-

trekje. Vlak om de hoek ligt nog een 

mooie protestantse barok kerk met 

bovenop de toren een kruis en een 

haan. Dat zie je meer hier. De 

medestichter van de kerk, een drie-

eenheid kerk, is een zekere Graber. 

Ik maak een foto voor Clemens 

Graber de vriend van mijn oudste 

zoon Joost. 

Joost is met Clemens op de motor-

fiets onderweg in Schotland en 

vraagt waar ik dinsdag denk te zijn. 

Ik schat in de buurt van Düsseldorf. 

Dat zou wat zijn als we ons zouden 

kunnen treffen. Het begint inmiddels 

licht te regenen. In de Dom is het 

aangenaam koel. Nu ik relax voel ik 

toch dat ik moe ben. Ik besluit om 

het de komende dagen rustig aan te 

doen. Precies op dit moment zet het 

grote kerkorgel in om dit goede 

voornemen te ondersteunen. Hulp 

van boven. Kumulatief zitten we op 

500 km, dus ongeveer op de helft. 

Een mijlpaal, maar ik heb het gevoel 

dat dat de reis iets meer gaat wor-

den dan de geschatte 1000 km. Maar 

je merkt toch al dat we dichter bij 

Nederland komen: een sigarenzaak 

met doosjes Oud Kampen en Van 

Nelle shag en de bloemist aan de 

overkant heeft bloemen met als 

merk Oranje. We vallen dus onder 

de actie radius van de snelle bloe-

men transporters die opereren vanaf 

de nederlandse kust. Een curieuse 

tekst bij een fontein in de winkel-
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straat die pal op de Dom staat: 

Deutschland muss leben, auch wenn 

wir sterben müssen.  

 

 
 

Later ontdek ik dat er meer van dit 

soort monumenten in Duitsland 

staan. De tekst komt uit Heinrich 

Lersch Soldatenabschied  geschreven 

aan het begin van de eerste 

wereldoorlog. Het blijft een merk-

waardig volk. Ik kom hier later nog 

op terug na het zien van nog een 

paar staaltjes duits gedrag. Goed, 

het doel van de reis was dan ook om  

die duitsers maar weer eens mee te 

maken.  

 

Dag 8 Vrijdag  26.08.2011  

(Speyer–Worms 56 km; Totaal 550 

km) 

 
 

08:15 Vertrek uit Speyer richting 

Ludwigshafen.  We  laten  de  drukte  

Rechts  liggen  en  volgen  de bordjes  

naar  Worms.  Geen enkel probleem. 

Ook de BASF laten we rechts liggen. 

Hier en daar een mooi uitzicht op de 

Rijn. Onderweg had ik nog een stop 

gemaakt bij een echte fietsenmaker 

om de bandjes op de juiste druk te 

brengen en de ketting te olien. Zo-

iets geeft altijd een gerust gevoel. 

Nette vent, zwaaide me uit, vond 

zo’n tochtje wel leuk. Hij keek me na 

met een blik van dat zou ik ook graag 
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eens willen doen. Hoefde voor de 

service niets te betalen. Om 1 uur in 

Worms. Het wordt Hotel Hüttle, in 

het centrum van Worms, op aan-

raden van Arjan die hier destijds ook 

overnachtte. Bagage op de kamer, 

fiets in de garage, grote dorst, op 

zoek naar een terras om wat te eten 

en te drinken. Het maakt hier een 

wat armere indruk met veel bede-

laars en randfiguren. Straks douchen 

en Worms bekijken. Ziet er zeer inte-

ressant uit. De gerestaureerde syna-

goge, het Joods museum, alles zeer 

indrukwekkend, de vernietiging, zeer 

gedetailleerde informatie, een ver-

binding met wat er gebeurde, de 

mensen die zijn vermoord, zeer per-

soonlijk gemaakt door het leven te 

beschrijven , inclusief alle documen-

ten, van een jongen die uiteindelijk 

werd omgebracht. Foto’s van joden 

die met een borsteltje een muur 

moesten schoonmaken en de om-

standers die met groot plezier ston-

den te kijken. Zo’n soort van tevre-

den blik in de ogen van de om-

standers. Hier moet ik even voor 

gaan zitten om dit op me in te laten 

werken. Het is tropisch warm, zwoel. 

Een groot onweer komt dreigend op 

ons af. Later hoor ik dat het nood-

weer in heel Duitsland heeft huis 

gehouden. ’s Avonds oefenen jong-

ens, arm in arm, een volksdansje op 

wat hoempa, hoempa muziek. Zoiets 

zou je in Holland niet voor elkaar 

kunnen krijgen. De Bühne is vlak 

voor de deur van het hotel om-

zoomd met vlaggen waaronder ook 

de israelische vlag. Wat later  de 

Dom bekeken en Luther gefoto-

grafeerd. Ik stond er en kon niet 

anders. Een filmploeg met 7e dag ad-

ventisten neemt opnames voor een 

televisie programma. De tekst wordt 

voorgelezen door George. We be-

sluiten de avond in het Thai’s 

restaurant vlak voor de deur van het 

hotel. Ondertussen begint het te 

stormen en het wordt stikdonker. 

Boven aan de trap links voor de ho-

tel receptie staat een grote koelkast 

vol met bier, wijn en frisdranken. 

Super service, zeer klanten georien-

teerd. Een biertje mee naar de ka-

mer, het raam open , wat kleding die 

hangt te drogen binnengehaald en 

dan barst de bui los, hagel, regen, 

onweer en storm. Het raam dicht 
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nog een expeditie naar de koelkast 

en heerlijk slapen nu het wat afge-

koeld is. Geen idee over de schade 

die ik morgen zal tegenkomen op de 

fietsroute.  

 

Dag 9 Zaterdag  27.08.2011  

( Worms tot Oestrich-Winkel 85 km; 

Totaal 635 km)  

 
Bewolkt met af en toe wat regen, 

ook zonnige perioden, veel wind, 

eerst opzij en het laatste stuk pal 

tegen. Natuurlijk weer de bekende 

problemen met de bewegwijzering. 

Ik wordt voortreffelijk geholpen door 

de lokale bevolking. Ja, zeker op weg 

naar Holland. Het laatste stuk naar 

Mainz gaat goed, erg mooi, direct 

langs de oever, dan de Theodor-

Heuss-Brücke, en aan de overkant 

van de brug naar beneden, onder de 

brug door en direct weer langs de 

Rijn richting Rüdesheim. Rüdesheim 

red ik niet vanwege de harde wind 

tegen, en dan houdt plotseling ook 

nog het fietspad op. Later hoor ik dat 

dit is veroorzaakt door overstro-

mingen in Juli. Aan de overkant van 

de weg zie ik een reclamebord voor 

Hotel Schwan. Ik vind het genoeg 

voor vandaag en wil eerst douchen 

na een dag met schotterwegen, vol 

kuilen met water, modder, overal 

takken op de weg, afgesloten paden 

waar ik de fiets over de omheining 

moest tillen met zinloze commen-

taren van gemeente arbeiders. Die 

begrijpen gewoon niet dat je je als 

hollander niets van allerlei borden 

aan trekt. 

 

 
Zelf van top tot teen onder de 

modder. Het was slecht om te rijden, 
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maar toch mooi en we zijn een flink 

stuk opgeschoten. Vanaf nu zitten 

we in deel 3 van de reis beschrijving. 

Ook al een goed teken. Later zit ik 

even buiten maar het wordt te koud 

en ga naar binnen in het restaurant 

Altes Rathaus. Alles is hier oud. 

Voortreffelijk gegeten met een ex-

cellente lokale rode wijn. Vol tevre-

den vroeg naar bed. Tomorrow is 

another day. Op naar Koblenz. Ik ver-

heug me op morgen. Met dank aan 

James Joyce die me ’s avonds bege-

leid. 

 

Dag 10 Zondag 28.08.2011 

(Oestrich-Winkel- Kaltenengers 90 

km; Totaal 725 km) 

 

 
 

Ulysses p.136: ‘How can you own 

water really? It’s always flowing in a 

stream, never the same, which in the 

stream of life we trace. Because life 

is a stream’. 

Het was zeer rustig in de dépenden-

ce van Schwan. Goed geslapen en 

vroeg op. Zoals gezegd alles is zeer 

oud hier. Een schitterende ochtend, 

het zonlicht gefilterd door een ber-

kenboom voor het raam, de glans op 

het water, een schip komt net voor-

bij, het geluid van een scheepsmo-

tor met full power. 07:45 vertrek. 

Het is koud, nogal wat wind. Met de 

kleding functioneert het goed. (Als 

het koud is start ik met 3 lagen : Een 

flinterdun water-en winddicht jack, 

een gilet dat veel warmte geeft en 

een wielrenners shirt).  De veerboot 

naar Bingen, een leuke oversteek 

door het verkeer op de rivier. Veel 

nederlandse schepen die vaak ook 

nog een bootje voor zich uitduwen 

vol met containers, een laddertje 

schuin omhoog naar de brug, zeer 

hoog om over al dat spul heen te 

kunnen kijken.Typisch hollands. Nu 

volgt een touristische route: Bingen, 

Boppard, de Loreley. Hier is inder-
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daad een gevaarlijke bocht in de 

rivier. Verder naar Koblenz en het 

Deutsche Eck waar de Moezel in de 

Rijn komt. Een donker en triest mo-

nument. Volksstammen jonge duit-

sers, en een schoolklas, zitten op de 

trappen en zingen het hoogste lied. 

Het uitzicht naar de vesting aan de 

overkant hoog boven de rivier is 

mooi. Er zitten al 73 km op. We rij-

den nog even een uurtje door maar 

dan is genoeg genoeg in Kalten-

engers, Hotel Larus direct aan de 

Rijn, zeer fraai en wat duurder dan 

de andere gelegenheden. Na gedane 

arbeid verwennen puur op het 

terras, het is nog zonnig, een bier, 

een Bitburger, niet schlecht, een 

sigaartje, helaas wat kapot gegaan 

op de kasseien. Het blijft behelpen 

hier in Duitsland. Maar ja, we zijn nu 

in een paar dagen in Holland. Ik denk 

dat we donderdag de grens gaan 

passeren. 

 

Dag 11 Maandag 29.08.2011 (72 km; 

Totaal 797 km) Kaltenengers naar 

Widdig. 

 

 
Eerst richting Andernach en dan ont-

dek ik voorbij Urnitz dat het uitertst 

professionele tasje niet meer op het 

stuur zit. Als een speer terug naar 

het hotel. Gelukkig ligt het nog bij de 

receptie. Weer terug en via Bad Brei-

sig richting Bonn. Zeer indrukwek-

kend is de brug, of beter wat er van 

over is, bij Remagen. Een belangrijk 

stuk geschiedenis heeft zich hier af-

gespeeld. Dan langs Bonn, het cen-

trum laten we links liggen, we kom-

en langs musea, veel mooie villa’s, 

langs de Kennedy brug; gewoon 

doorrijden richting Köln. Het weer zit 

mee, overwegend bewolkt met zon-

nige perioden, wat donkere wolken, 

maar die drijven voorbij. Wel veel 

wind, helaas tegenwind. Genoeg ge-

daan voor vandaag. Ik stop bij hotel 

Rheinterassen in Widdig. Mooi ter-
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ras, Kölsch bier, en daar komt de 

friese vlag voorbij. Het schip heet 

Frisia   

 

 
Nog meer tekens dat wat niet ver 

meer weg zijn van Nederland. Ik 

stuur Joost een sms dat ik verwacht 

morgen in Neuss te zijn. Hij zit in 

Stonehedge en misschien redt hij het 

ook naar Neuss. Uitzicht vanuit het 

restaurant op de Rijn is perfect. We 

zitten precies voor een bocht. De be-

diening is typisch voor NRW, zeer 

direct, zou je in Zwitserland niet 

moeten doen, maar ja dat aan de 

grens van het onbeleefde kennen we 

in Duitsland. In derde instantie func-

tioneert eindelijk de kaart voor de 

deur van de hotel kamer. Niemand 

die zich hiervoor verontschuldigt. 

Want dat kunnen duitsers niet. Dan 

maar even aan de bar voor een af-

zakkertje. Hier wordt nog driftig ge-

rookt. Geen probleem. Dan tref ik, 

de wereld is klein, nog iemand uit 

Bocholt die de lokale brouwerij kent, 

niet zo goed als ik natuurlijk, en ook 

het hotel Residenz waar ik altijd ver-

blijf als ik in Bocholt ben. De firma 

Olbrich geeft tot nadenken. Je moet 

dit op zijn Westfaals uitspreken denk 

ik. Wat een heerlijke dag. Morgen 

weer vroeg op. 
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        De lente in aantocht 

Er komen bijna weer mooie bloemen hoor je de beien soms weer zoemen 

komen er jonge dieren gaan we de klas met lente versieren 

dan komen er weer lametjesspringent over boom stammetjes 

jaaa... 

bij lente voel ik me fijn al die diertjes nog zo klein 

kan ik weer bloemen ruiken zie ik ook weer een kleine kuiken 

ga ik eenkeer naar de boederij zie je alle mensen blij 

kon het maar langer lente blijven 
 

Maart roert zijn “meteo”staart 

April zo zoet, gaf dit jaar een witte hoed 

In mei schreiden ze gestadig voor zich heen 

 Zetten weermannen dikwijls op het verkeerde been 

En veeal blijft de natuur niet ongedeerd 

de ijsheiligen zij gearriveerd 

Niet voor ijsheiligen de bloempotten buiten, 

veelal kun je er dan naar fluiten, 

wacht af tot de heiligen zijn voorbij, 

de bloemen zijn u daarvoor blij" 
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Bestuursleden stellen zich voor 
 

Ik heb lang moeten nadenken wat 

schrijf ik. Voor weggenomen het is 

iets geworden waar men na 70 jaar 

met een glimlach aan terug denkt. 

Eenmaal begonnen kwam er steeds 

meer naar boven.  

Als  algemeen lid van het bestuur 

ben ik sinds 2008 meestal voor een 

gedeelte van ons boekje en uitstap-

jes verantwoordelijk. 

Ik heb mijn jeugd doorgebracht in 

een van de mooiste streken van 

Nederland in Arnhem in of aan  de 

Veluwezoom. Sinds 1969 ben ik 

getrouwd met Doris Weder. Wij 

hebben vanwege erfelijke familiaire 

redenen besloten kinderloos te 

blijven. 

Beiden passen goed in ons sterren-

beeld zij als maagd, 14.9.1947, alles 

goed doordacht en precies en ik als 

waterman 03.02.1939, een meer 

chaotischer natuur. 

In 1966 ben ik in Zwitserland als 

trainee in Bazel begonnen en heb 

mijn vrouw in Zürich kennen geleerd. 

Als 1939 Geborene heb ik de slag om 

Arnhem van dichtbij meegemaakt. 

Mijn ouders hadden een schoenen- 

zaak in het Sonsbeekkwartier. Één 

minuut van ons huis op de kruising 

van de Sonsbeek-/Apeldoornseweg 

hadden de duitse bezettingstroepen 

van wege het goede uitzicht drie of 

vier Flabs (Luchtdoelafweerraketten) 

geplaatst. Toen de Briten in septem-

ber bij Ede landen, konden de duitse 

bezetingstroepen van hieruit onge-

hinderd de “Tommies met hun lichte 

bewapening, reeds in de lucht 

afschieten. Alvorens de landing 

plaatsvondt werd de stad onder 

zilverpapierstrookjes bedolven. In 

die tijd wisten wij niet waar dit voor 

diende en gingen deze uit nieuws-

gierigheid verzamelen. Als jochie van 

5 zagen wij hoe de ene parachute na 

de ander uit  de lucht verdween.  

Later hoorde men dat dit voor het 

buitenwerking zetten van de vijan-

delijke radarinstallaties was. 

Daarop werd de stad Arnhem in 

Oktober 1944  tot “Sperrgebiet” 

verklaard en iedereen moest de stad 

verlaten. Wij kwamen in Eerbeek op 

de Veluwe terecht. Kort daarop 

werden mijn ouders opgepakt. 

Aangezien mijn vader ook ortho-
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pedisch schoenmaker was werd hij 

voor reparaties op het plaatselijk 

hoofdkwartier in Roosendaal bij Velp 

gestationeerd. Mijn moeder kreeg 

een huishoudelijk baantje. Ik bleef 

vooreerst in Eerbeek. Op een of 

andere manier kregen zij permissie 

in Velp te gaan wonen. In de Winter 

44/45 kreeg mijn moeder permissie 

om mij in Eerbeek op te halen. Na de  

nachtelijke fietstocht heb ik hoge 

koorts gekregen. Omdar mijn moe-

der smorgens  niet verscheen kwam 

dit, de plaatselijke commandant ter 

oore en ‘s middags kwam, “einen 

Stabartz, im Volltenue mit schwarz-

en Stiefel”, bij ons binnen. Nadat hij 

mij onderzocht had,  ik hoor het nu 

nog als de dag van gisteren zeggen,  

“39/40° Fieber sofort ins Haupt-

quartierlazeret” 

Ik had een zware longontsteking 14    

dagen later was ik weer thuis. 

In September 1945 begon de school-

tijd en ging naar de lagere school. 

Daar mijn ouders, verschillende 

onderwijzers en -essen als klant 

hadden, kon ik  hier niet veel kwaad 

doen, want dan had ik woens-

dagmiddag “huisarrest”.  

1951  toelatingexamen ging ik naar 

het christelijk lyceum. Hier werden  

geschiedenis (vaderlands en alge-

meen) en aardrijkskunde (geogra-

phie en geologie) mijn lievelings-

vakken. Bij mijn eindexamen in 1956 

heb ik beide met de  hoogste cijfers 

(10 en 9) afgesloten. Dit is ook een 

van de reden, dat ik voor het NVO 

boekje veel over geschiedenis schrijf. 

P.S Begin jaren 50 waren de uitgaans 

gelegenheden nog zeer beperkt. 

Daarom was het voor die tijd  ge-

bruikelijk, dat de middelbare scholen 

Gymnasium Lycea HBS MTS (HTS) 

haast elke maand een of twee 

feestjes organiseerden.  

Meestal was dansen gevraagd.  
Waar leer je dit,  op de dansschool of 
-instituut.  
P.S Op de diverse schoolfeestjes 
waren de heren meestal in de 
meerderheid, was de “meisjes HBS” 
DE oplossing.  
Op een van die fuifjes ontmoete ik 
mijn latere danspartner het bleek 
dat zij op een andere dag bij de 
zelfde school op dansles ging en 
samen besloten wij naar het afslui-
tingsbal te gaan.  
Na de cursus gevorderden werd  
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de dansvloer een leuke vrije tijds-
besteding. 
Daar zij  iets kleiner was en een zeer 
goed gevoel voor rhytme werd zij  
mijn ideale partner. 
Dit bracht met zich mee, dat men al 
vroeg een dame als vaste bege-
leiding had.  
Feestjes bezoeken, dansles en met 
vakantie gaan kostte geld.  
Gedurende de lyceum vakantietijd 
kreeg ik, door bemiddeling van de 
vader van mijn partnerin, een 
vakantie job bij de Vihamij ( R. 
Stokvis R’dam). Zo was ik minder 
afhankelijk van mijn ouders. 
Na de cursus gevorderden  haalden 
we de  certificaten brons, zilver, 
zilver met ster. Daar wij nog niet de 
danssterren voor goud waren kwa-
men wij eerst in  de voorklas wed-
strijd dansen, zodat wij ons via een 
omweg, op het certifikaat goud 
dansinstituut Wensink Ballroom dan-
cing konden voorbereiden. 
Daar hing echter een prijskaartje aan 
minstens tweemaal in de week oe-
fenen 
Na twee jaar ging mijn partnerin in 
Leiden studeren en  ik ging naar de 
HTS  en besloten de dansschoenen 
aan de “beroemde wilgenboom” te 
hangen en zijn uit elkaar gegaan. 
Wanneer ik terug kijk,  hoeveel dans-
paren er met elkaar getrouwd zijn, 

was de dansschool voor die tijd één 
der beste huwelijksmakelaars, of                                                                                     
in de hedendaagse betiteling Part-
nerchip of Darling etc.. bij uitstek.  
P.S. Op het lyceum had ik nog steeds 
contact met mijn boesemvriend van 
de lagereschool. Samen gingen wij 
met de fiets op  vakantie eerst in 
Nederland later gingen we naar 
Duitsland. Daar leerden we in de 
jeugdherbergen jongens kennen die 
“per Anhalter” onderweg waren.  
Het volgende jaar 1954 zijn wij ook 
gaan liften na een week waren we 
eerst in  Keulen. Wij informerde ons 
en het bleek dat de B wegen niet de 
juiste waren, opritten voor de 
autobaan daar moest je staan. De 
volgende dag zijn we bij Siegburg 
gaan staan, beide apart dan had je 
meer kans dat de autos stopten. 
Lang hebben wij er niet gestaan en 
we kregen een lift van een Colom- 
biaan. In het  Frans vroeg hij waar 
wij heen wilden of wij duits spraken, 
want hij  was op zoek naar iemand 
die de duitse taal beter beheerste als 
hijzelf. Wij konden instappen onder-
weg vroeg hij hoelang wij vakantie 
hadden, want hij was op Europa tour 
in Duitsland, Oostenrijk, Italien en 
Spanje. Met ons schoolfrans ging het 
steeds beter en hij vroeg ons of wij 
hem wilden begeleiden in Duitsland 
en Oostenrijk en in Milaan zou hij 
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ons op de trein zetten. Wij zijn in ca 
3 weken via München Salzburg naar 
Wenen gekomen Hij sliep in een 
hotel en wij in jeugdherbergen. In 
Wenen was toen alleen een jeugd-
herberg in Grinzing (een oude 
kazerne)  hij zocht zich een hotel in 
de omgeving en hebben 5 of  6 
dagen in Wenen kennen geleerd. Zo 
langzaam waren onze portemonais 
lichter geworden en we besloten 
hem onze situatie uit te leggen. Hij 
had daar begrip voor maar hij wilde 
ons direkt naar Milaan brengen dan 
konden wij met de trein naar 
Nederland. Maar wij besloten toch in 
Lienz in Kärnten alleen verder te 
gaan. In jeugdherberg in Innsbruck 
ontmoetten, een groep nederlanders 
die met Roy’s jeugdreizen uit R’dam 
naar Innsbrück waren gekomen. 
Wanneer zij hier gekomen zijn, moe-
ten zij ook terug. Dus met de reis-
leider contact opgenomen.  
Door de lange reis hadden wij van 
wege de school nog maar 3 of 4 
dagen tijd.    
Het geld dat wij nog hadden was niet 
voldoende. Via mijn ouders werd het 
bedrag overgemaakt.  
Na een week in Innsbruck zijn we 
met de nachtbus naar Arnhem 
gekomen. 
De jeugdherbergkaart van deze va-
kantie heb ik nog steeds bewaard.  

Niet wetend wat te doen ben ik na 
het Lyceum via de z.g brugklas op 
HTS Arnhem Afd. Werktuigbouw na 
3 jaar in 1959 afgestudeerd.  
Tijdens mijn schooltijd op HTS leerde 
ik twee assistenten kennen, die in 
Arnhem afgestudeerd waren en naar 
TH Delft gegaan waren en al naar 
gelang de vrije tijd aan de HTS 
Arnhem als assistenten werkzaam 
waren. 
Dit model leek mij wel iets en 
aangezien ik niet bepaalt een voor-
liefde voor de militaire dienst had 
heb ik bij MvD uitstel aangevraagd 
en dit werd mij wonder boven 
wonder verleend.  
Met toelatingsexamen ben ik naar 
Delft gegaan en heb in 1963 afge-
sloten.  
Omdat bij de HTS 1 jaar praktikum 
voorgeschreven werd heb ik de 
eerste 3 maanden in den Haag bij 
Indola en daarna  3 maanden in 
Utrecht bij Werkspoor de laatste 6 
maanden bij Shell Pernis stage 
gelopen.  
P.S Door bemiddeling van een kennis 
heb ik zowel bij Indola als voor Shell 
en later in Delft door de weeks 
steeds bij een dame in Voorburg ge-
woond.   
Zij was iemand van de oude stempel 
en ik kreeg als eerste huisregel te 
horen geen dames of medestuden- 
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ten wilde ze in haar huis. 
Omdat het zeer goed gelegen was 
heb ik geaccepteerd. Daarom is den 
Haag voor mij haast my second 
home geworden. Dat ik hier later 
weer zou terugkomen had ik niet 
verwacht. 
Direct na TH Delft flatterte een mel-
dingsformulier van het MvD in de 
brievenbus. Genietroepen den 
Bosch. Na 7 weken overplaatsing 
naar de off. school in A’foort.  
2 maanden later lande ik met een 
gecompliseerde wreefbreuk in het 
militairhospitaal in Utrecht. Na 5 
weken kon ik het hospitaal verlaten. 
Maar ik moest de off. school her-
halen. 
In de tussentijd was ik verloofd en  
nogmaals 22 maanden, paste niet in 
ons tijdplan.  
Van de  off.school kwam ik als in-
structeur op de bruggenschool in 
Hedel aan de Maas . 
Hier leerde ik een oude klant van 
mijn vader kennen. Hij  was in dienst 
van het Beroepskeuze Centrum voor 
Militairen in Amersfoort gekomen en 
adviseerde mij een beroepstest te 
maken, voor mij was duidelijk geen 
tekenbord job of research, de test 
wees uit dat het juiste beroep in 
richting commercieel technisch, niet 
omgekeert, zou moeten zijn.  

Enige tijd later kreeg ik van hem 
bericht ik moest naar A’foort komen. 
Het bleek dat hij een aanvraag had  
van  v. Swaay Airconditioning uit den 
Haag. Die zochten een persoon voor 
de verkoopafdeling Turbo- en As-
sorptions-koelmachines. 
Hier was echter een maartje aan 
verbonden. Begin termijn binnen 3 
weken. 
Ik had nog 3 maanden voor de boeg. 
Hij stelde de aanvraag, met alle 
mogelijke formulieren en test- 
berichten voor vervroegd verlof.  
Wat hij  heeft geschreven, weet ik 
niet, wat ik wel weet, ik kon met 
directverlof . 
In Mei 1965 ben ik bij van Swaay 
Airconditioning Carrier Cooling 
Equipment in de verkoopafdeling 
begonnen. 
Als bijprodukt werd mij een CH 
produkt Lumatic, autonome stoom-
bevochtigers toegewesen. 
 
Dit was de springplank voor mijn 
eerste  zwitsers verblijf. 
 
P.S Omdat het soms te langdradig 
wordt 
 
Deel 2  Was Zwitserland de juiste 
keuze? 
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De spreekbuis voor Nederlanders in het buitenland  
 

BVN, uw TV-zender in het buitenland 

Achtergrondinformatie 
BVN staat voor het beste van Vlaanderen en Nederland is dé 
televisiezender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland.  
 

Wil je nog een andere kijk op het nieuws in de wereld hebben, kun je het 
journaal om ongeveer 20:30 of het uitgebreidere Nieuwsuur om 
ongeveer 22:30 bekijken 
Ook interessante themas met gasten heeft soms “de wereld draait door” 
 
BVN is op schotel en kabel (Cabelcom kanaal 673) te ontvangen  
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Cursussen  conversatie  Nederlands 

 
 

 
 

We spreken met elkaar over onderwerpen waarin we belang stellen 

en de taalproblemen, die we daarbij tegenkomen. 

 

Waar?:         Afwisselend bij de cursisten thuis. 

Wanneer?    Dinsdagavond, 1 x per maand 

Tijd:          19:00 tot 20:30  

Data:            10.2, 10.3, 14.4, 12.5, 9.6.2015 

Kosten:          Fr. 90.- (5x) 

Aanmelding: Tot 4 februari 2015 (voor nieuwe cursus aanvragen) 

    

 Hartelijke groeten 

    

 Mia Keller – van Dijck 

 

   Wiesenstrasse 11 

   CH- 9555 Tobel TG 

   071 917 14 70 

   076 581 16 30 

  mailto:  mia.keller@gmx.ch 

 

mailto:mia.keller@gmx.ch
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Nanny zoekt familie 

                                                     

                                      Mijn naam is Sabine de Ronde                

                                                            en heb tot voor kort als Nanny 

                                                                 een familie verzorgd en ben nu 

                                                                 op zoek naar een nieuwe fami- 

                                                                 lie 

 

 

 

Naam:  Sabine de Ronde Bauman 

Geboorte datum:  25. januari 1959 

Opleiding:  HAVO/MAVO in Nederland (Mittelschule) 

Ervaring: administrative functies 

Burgelijke staat: gehuwd 

Talen: Nederlands, Duits (schwiitzerdütsch), Engels en iets Spaans  

Praktijk: van apr. 2010 tot aug. 2014 Nanny met kinderen tussen 7 en 11  

Kontakt: 071 970 03 82 of sdronde@hotmail.com 
 

Wat zoek ik 

Een familie met kinderen vanaf 4 jaar voor 3 à 4 dagen per week 
 

Wat doe ik 

-Kinderen naar school brengen en van school halen 

-Kinderen naar sport muziekschool etc brengen 

-Eten koken 

-Kleine huishoudelijke werkzaamheden was opvouwen strijken 

-Met de kinderen huiswerk maken en creative dingen binnen en buiten 

 

 

mailto:sdronde@hotmail.com

