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Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond 

2e jaargang nummer 1 DordtSenior 
Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Arnold G. Daane 

voorzitter 

redactielid 

Vijverplantsoen 72 

3319 SX Dordrecht 

telefoon: 078-6166320 

e-mail: arnolddaane@wxs.nl

Gerard L. Ek 

penningmeester 

Leeuwstraat 26 

3318 VD  Dordrecht 

telefoon: 078-6179421 

e-mail: ek.van.es@planet.nl

IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond

Arie van Zanten 

secretaris 

Leeuwstraat 22 

3318 VD Dordrecht 

telefoon: 078-6175671 

e-mail: info@dordtsenior.nl

Joke Herrewijn-de Vries 

bestuurslid 

redactielid 

'Lief en Leed' 

telefoon: 078-6170761 

e-mail: jherrewijn@hetnet.nl

Els Bel 

bestuurslid 

telefoon: 078-6161880 

e-mail: ejbelroos@gmail.com

Co Wapperom-Peterson 

bestuurslid 

reisclub 

telefoon: 078-6170022 en 06-15407568 

e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl

Wilma Molendijk 

bestuurslid 

reisclub 

'Lief en Leed' 

telefoon: 078-6173566 

e-mail: wilmamolendijk@gmail.com

Corrie Dubbeld 

ledenadministratie 

coördinatie bezorging ledenblad 

e-mail: ledenadmin@dordtsenior.nl

(via de mail heeft de voorkeur)

telefoon: 078-6472665

Jan Geenen 

redactielid 

telefoon: 078-6166891 

e-mail: jan@dordtsenior.nl

Ab Küchler 

redactielid 

telefoon: 078-6185567 

e-mail: redactie@dordtsenior.nl

Ad Veltman 

reisclub 

telefoon 06-15175708 

IBAN: NL66 INGB 0007 2441 50  

ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond 

De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan 

leden en families, die bericht hebben gestuurd van 

overlijden, huwelijk, verjaardagen, opnamen in 

ziekenhuis, ziektes, enzovoort.  

Deze berichten moeten worden gestuurd naar de 

coördinator Wilma Molendijk, zie boven. 

Kopij voor DordtSenior van maart uiterlijk 15 februari 2017 inleveren bij de redactie, 

per adres Ab Küchler, Van Eesterenplein 269, 3315 KX Dordrecht 

of per e-mail: redactie@dordtsenior.nl 
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 DordtSenior is het maandblad 
 van de leden van de Dordtse  
 Seniorenbond. Het verschijnt  
 10 keer per jaar  (niet in de  
 maanden januari en augustus). 
——————————————————- 
 Redactieadres DordtSenior 
 p/a Ab Küchler 
 Van Eesterenplein 269 

 3315 KX Dordrecht 
 078-6185567 
 redactie@dordtsenior.nl 
 
 De redactie bestaat uit 

 Ab Küchler 

 (zie redactieadres boven) 

 

 Arnold G. Daane 

 arnolddaane@wxs.nl 

 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Corrie Dubbeld 

 078-6472665 

 ledenadmin@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Corrie Dubbeld 

 (zie boven). 

 

Adverteren in dit blad? 

Voor inlichtingen en/of tarieven    

kunt u contact opnemen met de 

redactie (zie redactieadres). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon In dit nummer 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Einddatum inleveren kopij 

2. In dit nummer 

Colofon 

3. Arie van Zanten: Van de bestuurstafel 

Wim Rook: Limerick 

4. Senior Wijzer: Bij de jaarwisseling 2016/2017   

 Belastingservice 2017 

6. Toni van Dam: Vloerbedekking 

 2017: het Jaar van de Haan  

8. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

 Bericht van overlijden 

10. Arie van Zanten: Berichten Dordtse Seniorenbond 

12. Gilde Dordrecht  

Peter van Straaten 

Zogezegd 

13. Bestuur: Contributiebetaling                                          

Ab Küchler: Van de zijlijn 

14. Uitnodiging themabijeenkomst    

Helft ouderen moet 100 euro per maand inleveren 

15. Veranderingen 2017 

17. Verjaardagskalender   

19. Charivarius:  De taal der talen                                

Joke Herrewijn-de Vries: Het leven vijftig jaar geleden 

21. Co Wapperom: Van de Reisclub 

23. Ab Küchler: Poëzie & de Zee 

Bezorging DordtSenior in 2017 

24. Nieuwe leden 

SeniorService: belangrijke telefoonnummers 
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Terugblik afgelopen jaar  

Onze nieuwe bond als redelijk alternatief voor de 

ANBO startte vorig jaar maart met een uitstekend 

bezochte vergadering waarin we hebben besloten 

te kiezen voor de Dordtse Seniorenbond.  

En wat zijn ook al weer de kenmerken van onze 

bond? 

a. De leden zijn zelf de baas en verantwoordelijk 

voor hun eigen bond (en niet professionals);  

b. We zijn overtuigd van de veerkracht van senio-

ren en hun recht op de regie van hun leven;  

c. We staan voor de noodzaak van deugdelijke 

basisvoorzieningen en een vangnet voor senioren 

die dit nodig hebben.  

 

Ons eigen blad  

Laten we het gerust maar even hardop zeggen: 

we beschikken over een prachtig blad Dordt Seni-

or met een aansprekende inhoud en gelukkig een 

stevig aantal adverteerders die ons financieel 

steunen. Daar zijn we en de redactie en de ad-

verteerders erkentelijk voor.  

En nu nog wat meer reacties van onze eigen le-

den, want dat is eerlijk gezegd een tikje aan de 

magere kant tot nu toe.  

 

Samenwerking 

We hebben werk gemaakt van collectieve samen-

werking die korting oplevert voor de leden èn 

zorgt voor goede belastingservice en landelijke 

belangenbehartiging. Daarom zijn we aangesloten 

bij de Federatie Algemene Seniorenvereniging 

(FASv). Op basis hiervan krijgt u korting bij verre-

weg de meeste zorgverzekeringen.  

 

 

 

We werken nauw samen met de zorgcoöperatie 

Wijzelf Drechtstreken omdat we dezelfde princi-

pes nastreven.  

We maken deel uit van het overleg van de geza-

menlijke Ouderenbonden in Dordrecht.  

 

De ledengroei  

Met gepaste trots kunnen we thans melden dat 

we inmiddels circa 425 leden tellen. Dat is een 

prestatie van formaat dankzij de inzet van heel 

actieve leden die er alles aan gedaan hebben om 

dit voor  elkaar te krijgen.  

 

Gerichte activiteiten  

Deze zijn vanwege de opstart beperkt gebleven 

tot de goed bezochte reizen en uitjes van de 

Reisclub en een zeer geslaagde eindejaarbijeen-

komst met ruim 80 deelnemers. Hulde aan al de-

genen die dit tot een succes gemaakt hebben.

  

De uitdagingen voor dit jaar  

Verdere uitbouw en verbreding van onze bond. 

Groeien is mooi, maar verbreden en verbeteren is  

nog mooier. Concreet: om dit voor elkaar te krij-

gen zullen meer leden de mouwen moeten op-

stropen en klussen doen. Dat maken we bespreek-

baar tijdens de  ledenvergadering in april.  

Aansluitend hierop pleiten we voor meer activi-

teiten voor onze leden en een activiteitencom-

missie met de kanttekening dat dit binnen het 

beschikbare budget moet gebeuren.  

En het zou ontzettend plezierig zijn als ieder lid 

zelf en tijdig de contributie betaalt.  

Tot slot streven we naar nog meer ledengroei 

dankzij ieders inzet.  

Samen staan we nog sterker. 

Van de bestuurstafel  

Samen staan we (nog) sterker                                                                                                                                                 

 Arie van Zanten 

Dit artikel schetst de belangrijkste aandachtspunten van onze bestuursvergadering van de afgelo-

pen maand. Het staat vooral in het teken van de resultaten van het afgelopen jaar en de wijze 

waarop we samen de leukste seniorenbond van Dordrecht zijn.  

Een eenzaam jong vrouwtje, genaamd Jans 

Was al jaren verliefd op boer Hans 

Maar op Valentijnsdag 

Ik wist niet wat ik zag: 

Vroeg ze hem toch eind'lijk ten dans 

Limerick: 14 februari                          Wim Rook 
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Arnold G. Daane 

Belastingservice 2017 

Binnenkort valt de blauwe envelop weer op de deurmat 

Senior Wijzer 

Bij de jaarwisseling 2016/2017   

Mocht u het lastig vinden om zelf aangifte te doen, dan kunt u gebruik maken van de Belastingservice 

van de Dordtse Seniorenbond. 

Deze service is in principe bestemd voor leden vanaf 55 jaar met een jaarinkomen tot € 35.000,- voor 

een alleenstaande en tot € 50.000,- voor gehuwden of samenwonenden. 

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid en komt bij u thuis de aangifte doen. Heeft u 

geen (goede) computer, dan haalt hij de bescheiden bij u op en doet de aangifte bij zichzelf thuis, 

waarna hij de stukken terugbrengt met een duidelijke print erbij, waaruit blijkt hoeveel u moet beta-

len of terugkrijgt. 

 

De gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer-, en printkosten kunnen door de belastinginvuller in reke-

ning worden gebracht, als dit van tevoren aan u is meegedeeld. Deze onkostenvergoeding is vastge-

steld op € 12,00 per huishouden, hetgeen u contant dient te voldoen aan de vrijwilliger, nadat hij de 

aangifte voor u heeft verzorgd. 

 

 

   Voor verzoeken om hulp bij het invullen van uw belastingformulier 

   kunt u telefonisch of via e-mail terecht bij de coördinator van de       

   Belastingservice, de heer Jan van der Gijp Barendregt  

   Drakensteynlaan 10 

   3319 RG Dordrecht 

   telefoon 078-6166098 of 06-22748962  

   e-mail: jgijpbarendregt@hotmail.com   

H 
et nieuwe jaar is begonnen en wij kunnen 

als Seniorenbond Dordrecht terugzien op 

een zeer succesvol jaar dat eindigde met 

een ledenaantal van ruim 400. Op 13 januari 

2016 hebben Joke Herrewijn-de Vries en ik bij 

notaris Goedegebuure in Zwijndrecht de statuten 

van onze bond vastgesteld en ondertekend. Toen 

volgde al snel de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel en stonden wij als bond stevig op de 

kaart. De eerste leden waren de leden van het 

oude bestuur. 

Ook de vergadering in het Polderwiel verliep suc-

cesvol en vanaf dat ogenblik in het vroege voor-

jaar van 2016 zijn wij gaan bloeien en groeien. 

Wij hebben een goede verstandhouding met de 

plaatselijke PCOB en de KBO, maken deel uit van 

de regelmatige gesprekken met de Wmo Advies-

raad en hebben tezamen met de andere bonden 

tweemaal per jaar een gesprek met wethouder 

Karin Lambrechts.   

Onze feestavond in het Polderwiel in december 

was een groot succes. Hierbij is dank verschul-

digd aan ons bestuurslid Els Bel en haar mede-

werkers die voor een vlot verloop van de avond 

zorg hebben gedragen.                                                                                                     

Rest mij nog u namens alle bestuursleden een 

goed, gelukkig, gezond en voorspoedig 2017 toe 

te wensen.  

 

 

 

 

 

 

Ook wil ik niet nalaten diegenen onder u die 

dierbaren verloren veel sterkte toe te wensen.                                                                                                                                                        

  Als je verdrietig bent                                                                                                        

  kijk dan in je hart                                                                                                                                    

  en je zult zien dat je huilt                                                                                                                    

  om wat je vreugde gaf  
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Vloerbedekking  Toni van Dam 

M 
isschien begrijpt u het al: echt geen tijd 

om een 'stukkie' voor het onvolprezen 

maandblad van de Dordtse Seniorenbond 

te schrijven. Ga maar na: nieuwe vloerbedekking 

was heus hard nodig, in de slaapkamer van onze, 

weliswaar ruime, twee-kamerwoning…  

Ruim, maar toch een twee-kamerwoning… Dus: 

alles uit de slaapkamer naar de huiskamer ge-

sjouwd en weer eens twee nachten, ouderwets, 

op 'kermisbedden' geslapen. Gelukkig kwam buur-

man Piet even helpen met het naar de huiskamer 

overbrengen van onze 'jaren-twintig' linnenkast, 

ooit nog van opa en oma geweest. 

Nou kwam het goed uit dat ik wel houd van een 

beetje sjouwen, maar manlief ziet dat allemaal 

niet meer zo zitten, zeker niet het opstaan van 

zijn 'kermisbedje'. Gelukkig konden we daarom 

samen wel lachen…  

Maandagmiddag zou de 'ingreep' plaatsvinden. 

Alle tijd om de oude vloerbedekking te verwijde-

ren EN het ondertapijt, nog ouderwets op latjes 

vastgespijkerd… Wat een klus, lange repen tapijt 

gesneden, opgerold en naar de berging gebracht, 

daarna het ondertapijt… en dit allemaal door een 

80-jarige… 

Daar kwamen de mannen van KADOR… Ik kan u 

verzekeren: de slogan van KADOR (ook een adver-

teerder in DordtSenior) klopt: 'Met KADOR zit 't 

wel SNOR!' 

Alle hulp van de twee stoere mannen van KADOR. 

Ik durfde om die hulp met 

bijvoorbeeld de linnenkast 

wel te vragen, want bij de 

jongste van de twee ZAG ik 

me toch een paar spierbal-

len, echt het type van de 

krachtsporter en nog aardig 

ook!  

Vakkundig, dus keurig ge-

legd en HEERLIJK geslapen. 

Ik begrijp: dit is nou niet direct WERELDNIEUWS, 

maar voor ons waren het toch een paar heftige 

daagjes. 

Heeeee, wat zie ik nu? Toch nog m'n 'stukkie', ter-

wijl er toch echt geen tijd was voor                                                                                                                                   

                                                      Toni van Dam 

 

Redactie 

Toni heeft geen korting gekregen, maar steekt 

een adverteerder graag een veer in de … 

2017: het Jaar van de Haan  

Mensen die zijn geboren in het Jaar van de Haan zijn diepe denkers. Ze zijn 

direct, begaafd en bekwaam. Zij worden het best beschreven als zonderling 

met vreemde ideeën. Uiterlijk zijn het schitterende figuren, die in de 

schijnwerpers willen staan. Zij zijn scherpzinnig, georganiseerd, gedetail-

leerd en uiterst nauwgezet en noemen het kind bij de naam. Ze stellen hun 

ambities hoog en die zullen zij dan ook waar maken.  

    

Ze hebben een grote veerkracht en zullen telkens weer in actie komen als 

dit nodig mocht zijn. Maar zij kunnen ook verwaand, bazig en bot worden. 

Zij geven niet veel om subtiliteit en als zij gezag hebben in hun omgeving, 

zullen zij tirannieke kwaliteiten tentoonstellen.  

Hanen kunnen zich moeilijk ontspannen en schijnen altijd bezig te zijn met schijnbaar moeilijke kwes-

ties. Hun opzichtige extravagantie en de noodzaak om herkend te worden, komt vaak voor bij hen.  

 

Mensen, die geboren zijn in het Jaar van de Haan (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945) zullen het 

ook als politicus, publicist, restauranteigenaar, kunstenaar, acteur, muzikant, danser, bankier, kapper, 

accountant, financieel adviseur, tandarts, journalist, schrijver, soldaat of wereldreiziger goed doen.   

Hanen zijn zeer gemotiveerde en hardwerkende mensen; zij zullen daarom waarschijnlijk een succes-

volle carrière hebben. 
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Boekbespreking    

'Het Martyrium' van Elias Canetti 

Joke Herrewijn-de Vries 

               Gerard van der Kuij 

                  1943 – 2017 

 

                   Op 4 januari ontvingen wij het droeve bericht dat  

Gerard op 3 januari is overleden. 

 

Gerard heeft vele jaren als vrijwilliger onze ledenbladen  

in de Stadspolder bezorgd. Eerst de toenmalige ANBO-Koerier en sinds 

februari 2016 was Gerard - ondanks dat hij toen al ernstig ziek was  - 

één van de eerste vrijwilligers, die zich samen met z'n vrouw,  

aanmeldden als lid en vrijwilliger van de Dordtse Seniorenbond. 

 

Het bestuur, de redactie en de bezorgerscoördinatie.                                                                                                    

E 
lias Canetti werd geboren in 1905 in het Bul-

gaarse Roese.  

Waar gaat dit boek over? De hoofdpersoon, 

een kamergeleerde, kan alleen leven in zijn pri-

vébibliotheek. Eigenlijk kan hij de buitenwereld 

niet velen. Zijn huishoudster werd door hem een 

huwelijk met haar in de maag gesplitst, uit angst 

voor de bedreiging van zijn boeken.  

Wanneer een vrouw 

aan de vooravond van 

haar huwelijk dit boek 

had gelezen, dan zou 

ze niet slechts haar 

bruidegom hebben af-

besteld, maar ook wel-

licht een einde aan 

haar leven hebben ge-

maakt. 'Het Martyrium' 

geeft namelijk niet al-

leen het allerzwartste 

beeld van het huwelijk, 

maar het is tevens een 

der meest vrouwon-

vriendelijke boeken uit 

de westerse romanliteratuur. Het lijkt zelfs een 

mensonvriendelijk boek. Bibliofielen, vrouwen, 

Joden , sinologen, Oostenrijkers, dwergen, psy-

chiaters, conciërges: in deze groteske roman 

wordt niemand gespaard, zodat ironisch genoeg, 

niemand zich in het bijzonder in het boek bele-

digd behoeft te voelen. Komt er wel één normaal 

mens in voor? De wereld van 'Het Martyrium' lijkt 

een duizelingwekkend carrousel van onbetrouw-

bare, egoïstische, gierige, agressieve, onwereldse 

dwazen, die louter door hun obsessies worden 

voortgedreven. 

Toch schuilt er wel een soort menselijke orde-

ning, om te beginnen vanuit de hoofdpersoon, de 

briljante sinoloog Peter Klein. Volgens zijn we-

reldbeeld bestaat de wereld uit twee groepen. De 

grootste groep wordt gevormd door miljarden 

mensen die voor niets hebben geleefd en voor 

niets zijn gestorven. De tweede groep zijn hoog-

uit duizend nauwkeurige mensen, die met elkaar 

de wetenschap hebben opgebouwd. Zij danken 

hun nauwkeurigheid aan hun geheugen en dat ge-

heugen wordt gevoed en in stand gehouden door 

boeken. Zo wordt de geleerdheid van Klein door 

zijn privéverzameling van  25.000 boeken zo sterk 

bepaald dat zijn identiteit er mee samenvalt. De 

beste definitie van het begrip vaderland, zo staat 

het in de roman, is bibliotheek. En als Klein op 

een formulier zijn beroep moet vermelden zet hij 

bibliotheekeigenaar. 

De intellectuele orde van Kien ontpopt zich spoe-

dig als waanzinnig. Toch is het geen chaotisch 

boek. De hoofdpersonen worden gemotiveerd 

door eenduidige drijfveren. Hij trouwt zijn huis-

houdster Therese Krumholtz om de eenvoudige 

reden dat hij de toekomst van zijn boeken veilig 

wil stellen. De roman houdt de maatschappij een 

spiegel voor en laat de vervorming van hebzucht 

en obsessie met macht laat zien. De lezer blijft 

achter met veel stof tot denken. 
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Berichten Dordtse Seniorenbond Arie van Zanten 

Samen maken we het verschil                                                                               

1. Onze wereld is veranderd 

De veranderingen op een rij. Laten we om te be-

ginnen even afrekenen met het  beeld dat er 

weinig is veranderd. Er is in relatief korte tijd 

juist veel veranderd.  

a. We zijn veel individueler geworden.  

b. We zijn verregaand gedemocratiseerd.   

c. De globalisering heeft zijn opmars gemaakt.  

d. Allerlei vroegere overheidstaken zijn vermarkt, 

zoals de post, de spoorwegen etc.   

e. En tenslotte: we zijn gemiddeld niet of nauwe-

lijks meer lid van een religie/godsdienst. 

2. De wereld van het geld en economie voert de 

boventoon. 

Nagenoeg alles drukken we nu uit in 'producten' 

die geld opbrengen of kosten en vooral efficiënt 

tegen nog lagere kosten uitgevoerd moeten wor-

den. Alles, ook de gezondheidszorg en ouderen-

zorg, gaat gebukt onder de 'tucht en vooral heil-

zame werking van de markt'. En verder  moet 

alles worden vastgelegd, want je kunt eigenlijk 

niemand meer vertrouwen.  

En de banken? Die kunnen nog steeds hun godde-

lijke gang gaan en als het fout gaat de rekening 

bij u en mij neerleggen 

3. Is dit het noodlot dan? 

Troost u dat is het niet. Er zijn gelukkig voor-

beelden van tijden en samenlevingen waarin het 

anders en vooral beter ging. Bijvoorbeeld in de 

bloeiperiode van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en wel via het rolmodel van de wijze 

koopman. 

Wat viel op? 

a. Openheid naar anderen en andere culturen met 

respect tegemoet treden. Ons land is een han-

delsland bij uitstek en kan zich niet permitteren 

anderen uit te sluiten. Als resultaat hiervan ne-

men we al eeuwen vreemdelingen op. 

b. eerlijkheid telt het langst. Handelslui uit die tijd 

haalden anderen niet het vel over de neus en 

waren al helemaal geen grote graaiers die toch 

vooral bovenmodaal verder gaan met eigen zak-

ken vullen. 

 

c. Sociaal gedrag – dus de armen steunen – was de 

plicht van de rijke koopman dat deed hij dan ook 

d. Geld lenen bij een bank was taboe. Dat gebeurde 

in die tijd niet. Geld gaf je uit als je er over be-

schikte. 

4. Wat kunnen we hier mee? 

We kunnen hier veel mee, sterker nog: we bren-

gen deze principes als seniorenbond voor een 

belangrijk deel al in de praktijk. 

a. We treden jongere generaties open tegemoet en 

laten ons niet gek maken door journalisten die 

generaties tegen elkaar proberen uit te spelen. 

Onze wereld is veranderd en ziet er voor jonge-

ren anders en vaak minder rooskleurig uit dan de 

onze. Dat moet je elkaar niet verwijten, maar 

nuchter kijken hoe je er nu met elkaar mee om 

kunt gaan, zodat we er allemaal beter van wor-

den. 

b. Niet voor niets berust de zeggenschap bij de 

seniorenbond bij de leden en niet bij de 

'bovenbazen' die te veel verdienen. 

c. Als seniorenbond houden we de kosten laag,  

houden onze eigen broek op en zullen uit  

principe geen geld lenen omdat we ons daarmee 

afhankelijk  maken van een bank. 

d. We werken bewust alleen samen met organisa-

ties die mede bijdrage aan een rechtvaardigere 

samenleving waarin senioren een eigen plek krij-

gen en gewaardeerd worden. 

e. Wij doen niet aan ingewikkelde contracten maar 

kiezen voor vertrouwen in elkaar (het touwtje uit 

de voordeur van Jan Terlouw). 

f. Wij geloven niet in het opblazen van verschillen, 

maar in het verbinden van groepen mensen in 

onze stad. 

 

Tenslotte de oproep van Amnesty International: 

Zullen we in het nieuwe jaar proberen om minder te 

benadrukken wat ons verdeelt en meer oog hebben 

voor wat ons bij elkaar brengt? 

Laten we er niet omheen draaien. We leven in een wereld die bol staat van argwaan, angst, aanslagen 

en onzekerheid. Op het moment dat u dit leest is Trump bijna president van de VS.  

En tussen de generaties botert het ook al niet. De verwijten overschreeuwen het respect voor elkaar. 

Verder neemt de roep om een 'sterke man' toe en rijst de vraag hoe het verder moet. 

Het trieste is dat vooral de argumenten het dreigen af te leggen tegen de emoties van onbegrip en 

vooral angst. 

Laten we aan de hand van onder meer het boek van Geert Mak, 'De goede stad', puntsgewijs op een rij 

zetten hoe we via onze bond het verschil kunnen maken. 
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Gilde Dordrecht 

Wat is Gilde Dordrecht precies?  

Gilde Dordrecht is een stichting, die ruim 25 jaar 

geleden (30 mei 1990) werd opgericht. Zij is ook 

aangesloten bij Gilde Nederland. Omdat het een 

stichtingsvorm heeft, kent het geen leden. Je be-

taalt dus ook geen 'lidmaatschapsgeld'.                                                                                                                   

De stichting heeft als doelstelling kennis en erva-

ring van veel mensen in de Drechtsteden - die zij 

in hun leven hebben opgedaan in werk of hobby - 

niet verloren te laten gaan, maar belangeloos, 

laagdrempelig en informeel over te dragen aan 

personen of instellingen die daarvoor serieuze 

belangstelling hebben.  

 

Wie kunnen gebruikmaken van deze diensten? 

Particulieren, non-profitorganisaties en beginnen-

de ondernemers. Alle adviezen zijn gratis, maar 

gemaakte kosten dienen wel te worden vergoed.  

Het gaat dus daadwerkelijk om het overdragen 

van kennis en ervaring aan iedereen die daarvan 

gebruik wil maken.  

 

Waar bestaan deze diensten uit? 

De Gildevrijwilligers voeren geen klussen uit, 

maar zij adviseren op allerlei gebied, geven lezin-

gen, begeleiden, converseren in vreemde talen en 

laten anderen profiteren van hun jarenlange erva-

ring in beroep of hobby. 

Gilde Dordrecht organiseert stadswandelingen, 

waarbij onze gidsen bezoekers langs de mooiste 

plekjes van Dordrecht leiden.   

 

Zij kent ook een integratieproject SamenSpraak, 

waar taalcoaches anderstaligen helpen beter Ne-

derlands te spreken en te schrijven. Voor het 

deelnemen aan dit project is wel een zekere ba-

siskennis van het Nederlands noodzakelijk.                                                                                                                                     

Voor wie goed een vreemde taal wil kunnen spre-

ken is er een Conversatieproject voor Engels, 

Duits, Zweeds, Spaans, Frans en Italiaans of ande-

re talen.  

Het is buitengewoon lonend om andere mensen te  

helpen met datgene wat je zelf als vanzelfspre-

kend hebt aanvaard, maar wat voor die ander 

toch iets bijzonders is. Vrijwilligerswerk is lonend 

in de zin van dankbaarheid, die je ondervindt van 

de persoon die je geholpen hebt. Het is niet vrij-

blijvend maar wel een bron van levensvreugde. 

En het geeft je heel veel contacten! 

Belangrijk werk dus, waarvoor Gilde Dordrecht 

graag nieuwe vrijwilligers verwelkomt. Of natuur-

lijk mensen die een nieuwe activiteit op willen 

zetten en bereid zijn het voortouw te nemen.  

 

Meer weten?  

Mensen die hun kennis (op allerlei gebied) ook 

willen uitdragen kunnen terecht bij Gilde Dor-

drecht. Wil je meer weten ga dan naar www.gilde

-dordrecht.nl. Ook belangstellenden voor een 

(plaatsvervangende) bestuursfunctie van voorzit-

ter, secretaris of penningmeester worden van 

harte uitgenodigd om te reageren. 

Peter van Straaten         overleden 8 december 2016 

Zogezegd 

Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten (Godfried Bomans) 
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Contributiebetaling                                Gerard L. Ek 

Een verenigingsjaar bij de Dordtse Seniorenbond loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Opzeggen van het lidmaatschap bij het bestuur kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het ka-

lenderjaar met een opzegtermijn van één maand, dus voor 1 december. 

Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld vindt niet 

plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen kunnen per 1 december worden uitge-

schreven als lid (zie punt contributie 2016 hieronder). 

Persoonsgegevens van leden worden door de ledenadministratie bijgehouden in een ledenbestand. On-

ze vereniging gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonlijke gegevens en verplicht zich te 

houden aan de richtlijnen die in de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' zijn vastgelegd. 

 

Contributie 2016 

Helaas zijn er nog enkele leden die hun contributie 'vergeten' zijn te betalen. Het zou 

heel vervelend zijn als er op onze eerste begroting al een tekort zou zijn. Wij ver-

zoeken u dan ook met klem alsnog uw contributie over 2016 (€ 15,00 per persoon; als 

u met uw partner op één adres woont betaalt u voor 2016 samen € 25,00) per direct 

te voldoen!  

U kunt het totaalbedrag overmaken naar onze rekening NL25 INGB 0007 1383 82 

t.n.v. Dordtse Seniorenbond. Bij uw overmaking graag 'contributie 2016' en uw naam 

vermelden. 

 

Contributie 2017  

U kunt nu ook al uw contributie voor 2017 voldoen, deze is gelijk gebleven met 2016. Uw contributie 

over 2017 is dus € 15,00; uw partner en andere huisgenoten wonend op heizelfde adres betalen per 

persoon € 10,00. 

U kunt het totaalbedrag overmaken naar onze rekening NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Senio-

renbond. Bij uw overmaking graag 'contributie 2017' en uw naam, met eventueel de namen van uw 

partner en/of huisgenoten vermelden. 

Hartelijk dank en een goed 2017! 

Van de zijlijn                                         Ab Küchler 

Feestavond 16 december 2016  
Het lijkt mosterd na de maaltijd, maar ik wil toch nog even aandacht schenken aan onze zeer geslaagde 

feestavond. Geslaagd door de aanwezigheid van ruim tachtig leden en introducés en vooral door het 

feit dat deze aanwezigen zichtbaar genoten, zowel van de groep Schampeljoen als van de goede, vrolij-

ke sfeer. Wie deze avond - onder leiding van Els Bel - georganiseerd hebben: bedankt! 

Wat mij - vanaf de zijlijn - wel opviel: de dames waren verreweg in de meerderheid. En wat mij - als 

alleenstaande man - ook opviel: wat hebben wij een leuke leden! En dan heb ik het natuurlijk niet over 

de vrouwen alleen. De leuke mannen vallen mij blijkbaar alleen wat minder op; ik weet niet hoe dat 

komt! Ik weet ook niet hoe het komt dat één van de dames mij in het bijzonder opviel. Waarschijnlijk 

door haar leuke lach. Eigenlijk weet ik dat wel zeker… Ik kan haar wel verder beschrijven, maar dan 

gaat dit lijken op een datingprogramma. Zoiets als 'senior zoekt senior'. 

Maar als ik denk aan al die mensen die het op 16 december de moeite waard vonden om het huis uit te 

gaan voor een leuke avond, dan moeten er meer leuke avonden komen. Eerder zijn er al eens stemmen 

opgegaan om een gezellige soos te beginnen: de DordtSoos. Ik wil dat idee - een maandelijkse soos voor 

de leden van onze bond - graag nog eens opkloppen. En dan niet alleen voor alleenstaanden! 

Een praktisch probleem lijkt mij wel om een geschikte ruimte te vinden. Als alle 425 leden van de 

Dordtse Seniorenbond hier eens over na gaan denken, dan moet die te vinden zijn! 

In ieder geval: de grote belangstelling voor onze feestavond van 16 december moet toch uitnodigen om 

in 2017 meer leuke bijeenkomsten te organiseren! Laat mij maar weten wat u vindt dat op zo'n avond 

moet gebeuren: kletsen, spelletjes, een quizje, zingen, dansen; u zegt het maar! U kunt op pagina 1 

vinden hoe u uw ideeën daarover aan mij kunt doorgeven. 
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Uitnodiging themabijeenkomst 

Deze bijeenkomst van de gezamenlijke ouderenbonden wordt gehouden  
op maandag 27 februari  van 13.30 uur – 16.00 uur in De Klockelaer 

Tak van Poortvlietstraat 161, 3317 JS Dordrecht bereikbaar met lijn 5 (halte Campanula) 
 

Het thema van deze middag is:  

Koers houden met oog en hart voor mensen  
 

Programma       

13.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

14.00 uur Opening door Arnold G. Daane, voorzitter van de Dordtse Seniorenbond  

14.05 uur Presentatie 'Huiskamerproject Laakse Lente' Den Haag  

               door Leo en Netty Olfers 

14.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen  

14.45 uur Pauze 

15.00 uur Presentatie 'Senioren zelf aan zet' door Arie van Zanten 

15.15 uur Gelegenheid voor vragen en discussie  

15.45 uur Afsluiting discussie 

16.00 uur Sluiting bijeenkomst 

 

Voor nadere informatie kunt u   

contact opnemen met: 

Arie van Zanten 

secretaris Dordtse Seniorenbond 

email: avz1946@outlook.com 

Helft ouderen moet 100 euro per maand inleveren 
Volgens een onderzoek van de seniorenorganisatie 

KBO blijkt dat ruim de helft van de senioren het 

afgelopen jaar minder geld op hun bankrekening 

heeft staan. Gemiddeld moeten zij 100 euro per 

maand inleveren.  

 

Oorzaken minder koopkracht 

De oorzaken van de daling van de koopkracht van 

senioren zijn de daling van het pensioen en geste-

gen zorgkosten. Ook de prijsstijging van energie-

lasten, medicijngebruik, woonlasten en bood-

schappen dragen bij aan een daling van de koop-

kracht van deze groep. 

Vermogen van ouderen 

Ruim negen van de tien ondervraagden krijgen 

naast AOW aanvullend pensioen. Gemiddeld 1.150 

euro, maar de verschillen zijn groot. Zo krijgt een 

kwart minder dan 400 euro per maand en heeft 

10% juist veel: 2.500 euro en meer. Zes op de tien 

senioren hebben een eigen huis; 40% daarvan 

heeft nog een hypotheek, de rest heeft alles afge-

lost. Zes van de tien senioren hebben eigen ver-

mogen: cash, spaargeld, koopsompolissen, beleg-

gingen en dergelijke. 
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Veranderingen 2017 

WERK EN INKOMEN 

- Mensen met een bijstandsuitkering mogen in 

2017 meer vermogen hebben, zoals spaargeld. 

- De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 + 9 maan-

den (was 65 jaar + 6 maanden in 2016). 

- Het maximale schenkingsbedrag gaat omhoog 

naar 100.000 euro. De ontvanger moet tussen de 

18 en 40 jaar oud zijn en de schenking gebruiken 

om een woning te kopen of te verbouwen. 

- Het tarief in de tweede en derde schijf van de 

loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8 procent. 

- Vermogensrendementsheffing: in 2017 gaat de 

belastingdienst bij een bedrag tot 100.000 euro 

uit van een (fictief) rendement van 2,9 procent, 

oplopend naar 5,5 procent voor een vermogen bo-

ven het miljoen. Het vrijgestelde vermogen gaat 

iets omhoog, van 24.437 naar 25.000 euro. 

- Werkgevers moeten het volledige minimumloon 

betalen.  

- De werkbonus, een belastingkorting voor mensen 

met een laag inkomen, gaat gelden vanaf 63 jaar.  

 

WONEN - HUUR 

- Geen extra huurverhoging gepensioneerden en 

grotere huishoudens. Hebben een of meer bewo-

ners van een huishouden de pensioengerechtigde 

leeftijd? Dan betaalt dit huishouden vanaf 1 juli 

2017 geen extra huurverhoging meer. 

- Extra huurverhoging: vanaf 1 juli 2017 kunnen 

alleen huurders die meer verdienen dan ongeveer 

39.000 euro een extra huurverhoging krijgen. Is 

het huishoudinkomen uit 2015 van een huurder 

hoger 39.000 euro? Dan mag de verhuurder van 

een sociale huurwoning de huur met maximaal 4 

procent bovenop de inflatie verhogen. 

- De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen die 

ervoor in aanmerking komt met 10,50 euro per 

maand omhoog. 

 

WONEN - KOOP 

- Het maximale belastingtarief waartegen hypo-

theekrente kan worden afgetrokken wordt ver-

laagd naar 50 procent (van 50,5 procent in 2016). 

 

ZORG 

- Het basispakket van de zorgverzekering wordt 

uitgebreid met:   

* opvang en zorg als je om medische redenen tij-

delijk nog niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld na 

een behandeling in het ziekenhuis.  

* fysiotherapie/oefentherapie voor patiënten met 

etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in  

 

de benen). De vergoeding is maximaal 37 behan-

delingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.  

* operatie van het bovenooglid (als je door een 

slap of verlamd bovenooglid bijna niet kunt zien). 

- De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden 

stijgt in 2017 met 68 euro tot 1066 euro. De maxi-

male zorgtoeslag voor partners stijgt met 138 eu-

ro naar 2043 euro. 

- Het verplichte eigen risico blijft 385 euro. 

- Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van 

ggz-zorgaanbieders met een zogeheten kwaliteits-

statuut.  

- Iedere zorgaanbieder moet voortaan een klach-

tenfunctionaris hebben voor als iemand er met de 

zorgverlener zelf niet uitkomt. Als bemiddeling 

van de klachtenfunctionaris niet genoeg is, dan is 

er net als nu een rechtszaak mogelijk, maar kan 

men ook naar een geschillencommissie. Deze kan 

bindende uitspraken doen en schadevergoeding 

toekennen tot 25.000 euro. 

 

VERKEER 

- Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een 

fiets met elektrische trapondersteuning tot maxi-

maal 45 kilometer per uur. Koop je er na 1 janua-

ri 2017 eentje, dan krijgt deze automatisch een 

bromfietskenteken. Heb je al een speed-pedelec 

met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit 

om naar een bromfietskenteken. Op 1 juli 2017 

moeten alle speed-pedelecs een bromfietskente-

kenplaat hebben. De regels voor de bromfiets zijn 

dan van kracht. Qua (verplichte) helm kun je kie-

zen tussen een goedgekeurde bromfietshelm of 

speed-pedelec-helm.  

- Alleen volledig elektrische auto's komen nog in 

aanmerking voor de lage bijtelling van 4 procent. 

Voor alle andere auto's, (plug-in) hybride model-

len incluis, geldt vanaf 1 januari een tarief van 22 

procent.  

- De motorrijtuigenbelasting voor personenvoer-

tuigen gaat omlaag met gemiddeld 2 procent. 

 

OVERIG 

- Vanaf 15 juni 2017 kunnen Europeanen zonder 

extra (roaming)kosten bellen, sms'en en mobiel 

internetten in een andere EU-lidstaat.  

Meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

veranderingen-in-2017  
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Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden  

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken. 

De heer J.F. Bruinse, 3 januari 93 jaar 

Mevrouw E.C. den Draak, 5 januari 86 jaar 

Mevrouw G. Garama-Boekhout, 7 januari 85 jaar 

De heer G.R. van Genderen, 14 januari 86 jaar 

De heer T. de Jong, 17 januari 89 jaar 

Mevrouw K.H.E. van Konijnenburg-Klaas, 18 januari 86 jaar 

Mevrouw T. de Zeeuw-Barth, 20 januari 87 jaar 

Mevrouw J. van der Linden-Mulder, 22 januari 86 jaar 

Mevrouw N. van Heijst-van der Berg, 22 januari 94 jaar 

De heer G.L. Ek, 28 januari 89 jaar 

Mevrouw M. Hermsen, 31 januari 90 jaar 

Mevrouw H.M. Groen-van Donge, 6 februari 90 jaar 

De heer J.J.M. van der Ark, 9 februari 87 jaar 

Mevrouw C.J. Bouman, 9 februari 88 jaar 

Mevrouw A. Lengton-Holleman, 28 februari 96 jaar 

 

Wij wensen u nog veel mooie jaren toe! 

Verjaardagskalender 

Alle leden die in januari en februari jarig zijn (geweest):  

van harte gefeliciteerd! 

Advertentie 
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Adverteren hier of op een 
andere plek in dit blad? 

 
Voor informatie kunt u contact  
opnemen met de redactie van  
dit blad. 
 
078-6185567 
redactie@dordtsenior.nl 
www.dordtsenior.nl 
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Het leven vijftig jaar geleden                    Joke Herrewijn-de Vries 

Sparen… Wat werd er allemaal gespaard. Alle kin-

deren spaarden iets. Volgens pedagogen hoort dat 

bij kinderen. Het geeft ze een gevoel van contro-

le over de wereld te hebben. Het doel is de ver-

zameling van wat dan ook compleet te krijgen. 

Vaak zijn het afvalspullen: suikerzakjes, lucifer-

doosjes, sinaasappelwikkels. Die laatsten waren 

versierd met kleurrijke zonnen en Moorse vrou-

wen met hoofddoeken 

op een gekreukeld 

vloeipapiertje.  

De sigarenbandjes van 

Velasquez: een man 

met een grote zonne-

hoed tegen een crè-

mekleurige achter-

grond, die van Elisa-

beth Bas een in elkaar 

gedoken vrouw met 

een grote kraag, een 

mutsje op een nors 

gezichtje, Schimmel-

penninck een fatterig typje met een pruik en een 

bef, Karel I een hoedenman met  een krulsnor, 

Willem II een man met prachtig lang golvend 

haar, Agio lauwerkransen en de Panter een ge-

vlekte reuzenkat die een sigaar omklemt. 

In 1903 speelde Verkade in op de verzamelwoede 

van kinderen door boeken op de markt te brengen 

waarin de illustraties ontbraken. De plaatjes za-

ten in de verpakkingen van beschuit, koek of cho-

colade. Hoe meer Verkade producten je kocht des 

te groter was de kans dat je verzameling com-

pleet raakte. Een slimme marketingtruc: de na-

tuurboeken van Jac. P. Thijsse zijn een begrip 

geworden in heel Nederland. 

Eind jaren vijftig deden de kauwgomfabrikanten 

iets dergelijks. Ze stopten plaatjes van filmster-

ren en zangidolen in hun verpakking. 

In de jaren zestig en zeventig kwamen de spaar-

objecten van de levensmiddelen. Eerst gaven ze 

speldjes cadeau, later sleutelhangers. De flippo's 

die Smith in 1995 in de chips verstopte ontketen-

de een rage; het waren schijfjes met stripfiguren 

erop. Ruilen was populair. Albert Heijn gaf nieu-

we hebbedingetjes: Wuppies en voetbalplaatjes. 

Andere supermarkten volgden het voorbeeld. Nu 

wordt ingespeeld op de spaarbehoefte van kin-

deren met gaming waarmee je punten verzamelt 

en op die manier een extra leven verdienen. 

De taal der talen             Charivarius 

Het meervoud van slot is sloten 

Maar toch is het meervoud van pot, geen poten 

Evenzo zegt men: een vat twee vaten 

Maar men zal niet zeggen: een kat twee katen. 

 

Wie gisteren ging vliegen, zegt heden: ik vloog 

Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog 

Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen 

Maar is dan ik 'voog', een vervoeging van vegen? 

 

En van het woord zoeken vervoegt men ik zocht 

En dus hoort bij vloeken, misschien wel ik vlocht 

Alweer mis! want dit is afkomstig van vlechten 

En ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten. 

 

Bij roepen hoort riep, bij snoepen geen sniep 

Bij lopen hoort liep, maar bij slopen geen sliep 

Want dit komt af van het schone woord slapen 

Maar zeg nu niet ik riep bij het woord rapen. 

 

 

Want dat komt van roepen, en u ziet terstond 

Zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond. 

Van raden komt ried, maar van baden geen bied 

Dat komt van bieden, (ik hoop dat u 't ziet) 

Hiervan komt bood, maar van wieden geen wood. 

 

U ziet de verwarring is akelig groot 

Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven 

Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven 

Men zegt wel wij drinken, wij hebben gedronken 

Maar weer niet wij hinken, wij hebben gehonken. 

 

Het volgende geval, dat is bijna te bont 

Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik slond 

Bij staan niet ik stong, ik sting, maar ik stond 

Bij gaan hoort ik ging, en niet ik goeg of ik gond 

 

Een mannetjeskat, noemt men meestal een kater 

En noemt men een mannetjesrat, soms een rater 

Zo heeft het NEDERLANDS verschillende kwalen 

Niettemin is en blijft het, DE TAAL DER TALEN.  



 

Pagina 20 DordtSenior februari 2017 

 



 

Pagina 21 DordtSenior februari 2017 

Van de Reisclub        Co Wapperom-Peterson 

Brasserie Kriebelz 'Dekselse Pannetjes' 

Voorjaarstocht 2017, donderdag 30 maart  

voor leden van de Dordtse Seniorenbond en belangstellenden  

We vertrekken van de Hellingen om 08.15 uur en van het Dalmeijerplein om 08.30 uur. De reis gaat 
richting Terwolde waar we worden ontvangen in de Brasserie 'Kriebelz' met koffie en gebak. Vervolgens 
neemt een gids ons mee voor een mooie tocht langs de IJssel, voor de vergezichten en de markante 
dijkhuisjes. Hij vertelt ons over de geschiedenis van deze rivier, waarna we de IJssel  verlaten om nog 
te genieten van een prachtig bosgebied.   
 
Na de rondrit komen we weer terug de Brasserie 'Kriebelz'; daar wacht ons de 'Dekselse  
Pannetjes'. Voor ieder een pannetje met een verrassende inhoud, met twee soorten  
aardappeltjes, groenten, salade en compote en tot slot… (???) 
 

De kosten voor deze  tocht zijn € 44,00  per persoon.  
 

U kunt zich opgeven voor deze tocht bij Wilma Molendijk, telefoon 078-6173566 of bij Co Wapperom, 
telefoon 078-6170022. Na de aanmelding kunt u de reissom overmaken naar ons eigen banknummer 
NL66 INGB 0007 2441 50, ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond. 

Wij denken dat dit een leuke start  is en... we hebben voor 2017 nog veel meer in petto! 

Advertentie 
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Advertentie 

 

 

D 
e omgeving waarin ons respijthuis gevestigd is fascineert nog elke dag. Ook op winterse dagen ver-
wondert en verrast de Alblasserwaard met haar weidse vergezichten. Meermaals krijgen we dat te 
horen wanneer gasten bij Maison Patrick in Bleskensgraaf binnenstappen. 
Het afgelopen jaar hebben veel mantelzorgers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vervangen-

de mantelzorg. Mantelzorgers konden op die manier even een stapje terug doen, tijd voor zichzelf nemen. On-
dertussen waren zij ervan verzekerd dat de zorg voor hun geliefde, in de meeste gevallen ging het om een 
echtgeno(o)t(e), onverminderd doorging. 
Zo hadden we een echtpaar dat een weekend bij ons kwam doorbrengen. Samen maakten ze op die manier 
kennis met ons, ons huis en trokken ze samen de polder in. Vervolgens besloten ze dat de echtgenoot elke 
week twee dagen bij ons zou gaan komen zodat zijn vrouw die dagen de tijd heeft om van een kleine adem-
pauze te genieten. Voor echtparen hebben we een ruime tweepersoonskamer zodat er ook altijd de mogelijk-
heid is om er samen even tussenuit te gaan. 
 
We hebben echter opgemerkt dat er veel onwetendheid is dat 
een drempel opwerpt om de stap tot respijt te nemen. Ook onze-
kerheid omtrent het overdragen van zorg aan derden. Onwe-
tendheid had soms wel te maken met de kosten van vervangen-
de mantelzorg. Een gesprek met een mantelzorgmakelaar of 
rechtstreeks met het WMO loket van uw gemeente brengt ver-
heldering. Ook via uw PGB of WLZ kan vervangende mantelzorg 
bekostigd worden. 
 
Voor vragen over respijtzorg kunt u altijd bellen naar Patrick Konings via onderstaand nummer. Daarnaast 
bent u van harte welkom in Bleskensgraaf om eens rond te kijken en kennis te maken. De koffie staat klaar! 

Maison Patrick: Weidse vergezichten! 

Voor meer informatie over ons respijthuis: Patrick Konings.  

Telefoon: 06-57414845 of kijk op de website: www.maison-patrick.nl 
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Poëzie & de Zee 
Ab Küchler 

Bezorging DordtSenior in 2017 
DordtSenior wordt door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze mensen doen dit geheel  

belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de week dat het blad uitkomt.  

Dat kan dus op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs op zaterdag. 

 

Het volgende blad kunt u verwachten in week 10, dat is van 6 maart t/m 11 maart. 

Eind vorig jaar werd de dramaserie 'Als de dijken 

breken' uitgezonden. Toch goed om te beseffen 

wat er kan gebeuren… 

Dat is iets heel anders dan de zee in het bekende, 

romantische 'Van de Zee' van Willem Kloos: 

De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining, 

De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet; 

De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning, 

Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet. 

Wij horen liever het zachte ruisen van de zee, 

dan het gebulder uit de dramaserie. Dat is zeker 

heel erg herkenbaar in het volgende gedichtje uit 

'Beemdgras' van Judith Herzberg:  

De zee 

De zee kun je horen 

met de handen voor je oren, 

in een kokkel, in een mosterdpotje, 

of aan zee. 

Maar de zee is er vooral om bevaren te worden. 

Dat is door de eeuwen heen iets waar Hollanders 

en Zeeuwen zich mee bezig hielden, tot heel ver 

weg. Daarbij vroeg de Enschedeër Willem Wilmink 

zich af 'Hoe weet je de weg op zee, kapitein?': 

Hoe weet je de weg op zee, kapitein? 

Hoe weet je waar je moet zijn? 

Daar is nergens een huis, 

daar is nergens een straat,  

daar is nergens een bord waar de naam op staat 

van de stad waar je morgen moet zijn. 

Hoe weet je de weg, kapitein? 

Daarnaast is de zee natuurlijk een voedselbron, al 

weet de mensheid daar slecht mee om te gaan.  

Daar maakt Nico Noorman zich in 'Zure Zee' ern-

stig zorgen over: 

De oceanen zijn snel aan ’t verzuren 

Dat hebben ze in Utrecht onderzocht 

Het zilte nat verwordt tot kwalijk vocht 

Een zware taak om dat nog bij te sturen 

Eén voordeel brengt het echter met zich mee 

Straks schept men zure haring zo uit zee. 

Een gedicht dat duidelijk over de visserij gaat is 

'Waterwerk' van Martien Montanus: 

geschubde visserskoppen 

turen betraand 

door de wind aan flarden  

gescheurde mistnevels 

op zoek naar de beste 

nieuwe haring 

    na een volle vangst 

    van vette maatjes 

    gaat de koers 

    weer huiswaarts 

    en komt de zee 

    weer tot bedaring 

Voor veel mensen is de nabijheid van de zee ook 

een plek om tot rust te komen. Dat effect kent 

Jan J. Pieterse in 'Positief denken': 

Ik loop depressief door de duinen 

en denk: 'Was ik nu maar aan zee.' 

Die blijkt verdorie vlakbij te zijn, 

dus dat valt dan weer mee. 

Het is nu winter, maar zelfs dan heeft de zee nog 

een grote aantrekkingskracht. Maar vooral in de 

zomer gaan we graag naar zee. Louis Davids be-

zong ooit het sjieke Scheveningse strand: 

Er is geen zee zo distingué 

Als de Scheveningse zee 

Daar baadt alleen de haute volée 

En er is geen zee zo charmant 

Als het Scheveningse strand 

Daar flirt de bloem van Nederland 

En aan de overkant van al dat water liggen nog 

een paar heel grote eilanden, die straks niet 

meer bij de Europese Unie horen. Dat is voor mij 

geen probleem, zegt Theo Danes in  'Brexit': 

Ik kan er niet mee zitten 

De zorg is zo voorbij, want 

We gaan gewoon die Britten 

Verbannen naar een eiland 

(O wacht…) 
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Alarmnummer         112 (gratis) 

Snelle politiehulp, 

maar zonder zwaailicht         0900-8844 

 

PlusBus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-337836189  

e-mail: bus@wielborgh.nl 

 

Stichting Wielborgh      078-6492111 

Het Spectrum Wonen en Zorg    078-6172333 

Aafje Zorglijn       088-8233233 

Internos Zorglijn       078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken         06-41362309 

Sociale Dienst Drechtsteden    078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht    078-6176982 

 

Parkinson-vereniging     078-6541024 

Alzheimer Nederland         0800-5088 

 

Sensoor, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar        0900-0767 

 

Het Juridisch Loket         0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden    088-1237011 

Regelzorg       088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)    06-57415845 

SeniorService: belangrijke telefoonnummers  

Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-6542600. 

Op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur 's avonds tot de volgende dag 8.00 uur.  

Op zaterdag, zondag en erkende feestdagen 24 uur per dag. 

Nieuwe leden 

De dames: 

mevrouw J. Vogel-Vigelius 

mevrouw J. Pluister 

mevrouw H. de Kok 

mevrouw H.J. Peters-Doppenberg 

mevrouw D. Lems 

mevrouw M.M. Lutters 

mevrouw M. Saarloos 

mevrouw M. Hermsen 

mevrouw J. van Kempen-de Bruin 

mevrouw G.J. Haksteen 

mevrouw A.V. Franz 

mevrouw C.A. van Beest 

mevrouw M. Bras-Rozier 

mevrouw M. Veenstra-Rossen 

mevrouw M.K. de Koster-Vogelij 

(echtgenote van M.W.L. de Koster) 

De heren: 

D.P. van Vliet 

G.J. van Gils 

C. Heijstek 

J. Weerts 

P.P.J. Helsdingen 

 

 

 

Echtparen en samenwonenden: 

De heer J.M. Arends & mevrouw J. Götz 

de heer P. Bezemer & mevrouw A.P. Bezemer-Kok 

de heer R.M. Robles & mevrouw C.A.M. Robles-Sumopawiro 

de heer J.H. Rouxloh & mevrouw M.K. van Dam 

de heer G.L. Poots & mevrouw M.J.A. Poots-de Leng 

de heer J. Kwaakernaak & mevrouw D. Kwaakernaak-Blokland 

de heer T.G. Bons & mevrouw C.J. Bouman 

U ziet het: rond de jaarwisseling weer 34 nieuwe leden! Ongelooflijk! 

Als u mensen kent die u misschien kunt overhalen om lid te worden: op pagina 21 vindt u nog 

een inschrijfformulier. Zo kunt u meewerken aan het versterken van onze bond! 






