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Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Kopij voor DordtSenior van februari uiterlijk 10 januari inleveren bij de redactie,  

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

of per e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 2e jaargang nummer 10 DordtSenior 

Arnold G. Daane 
voorzitter 
en lid van de redactie DordtSenior 
 
Vijverplantsoen 72 
3319 SX Dordrecht 
telefoon: 078-6166320 
e-mail: arnolddaane@wxs.nl 

Co Wappperom–Peterson 
secretaris 
en lid van de Reisclub 
 
Loudonstraat 327 
3317 PG Dordecht 
telefoon: 078-6170022 
e-mail: info@dordtsenior.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 

Els Bel 
2e voorzitter  
en lid van de activiteitenwerkgroep 
 
telefoon: 078-6161880 
e-mail ejbelroos@gmail.com 

George Scheen 
2e secretaris  
 
telefoon: 078-6172946 
e-mail: jgscheen@gmail.com 

 Voor het onderhouden van onze  
 website www.dordtdsenior.nl  
 zoeken wij met spoed een  
 webmaster (man/vrouw) 

 Joke Herrewijn-de Vries  
bestuurslid 
en lid van de redactie DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 
 
telefoon: 078-6170761 

De werkgroep 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. 

Corrie Dubbeld 
ledenadministrateur  
en coördinatie bezorging ledenblad 
 
e-mail: ledenadmin@dordtsenior.nl 
telefoon: 078-6472665 
(via de mail heeft de voorkeur)  

Jan Geenen 
redactie en advertenties DordtSenior 
en webmaster 
en ledenadministrateur 
 
telefoon: 06-4821 9666 
e-mail: jan@dordtsenior.nl 

Ab Küchler 
eindredacteur DordtSenior 
 
 
telefoon: 078-6185567 
e-mail: redactie@dordtsenior.nl  
 

Wilma Molendijk 
bestuurslid 
en lid van de Reisclub 
en van de werkgroep Lief en Leed 
 
telefoon: 078-6173566 
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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). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

  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. Activiteitenwerkgroep: Feestavond 14 december 

Ab Küchler: Van de zijlijn 

4. Toni van Dam: De wereld op zijn kop 

Redactie: Oproep 

6.     Jan Geenen: Hoge kortingen voor onze leden    

        Redactie: Met elkaar voor elkaar 

        Ab Küchler: Limerick                             

8.     Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

        Nieuwe leden 

10. Kees van Wingerden: Belevenis van een postbode 

Zogezegd 

12. Ab Küchler: Dubbeldammers voor Dubbeldammers 

George Scheen: De ingetrapte deur 

13. Drs P: De duivel 

De scheepswerf De Biesbosch 

14. Gezamenlijke ouderenbonden: Bijeenkomst Ouderenbeleid  

Jonge ouderen zijn actief bij de  samenleving betrokken                      

Een seniorvriendelijke gemeente 

15. Verslag: Bijeenkomst gezamenlijke ouderenbonden      

Joke Herrewijn-de Vries: Hoe ging het vijftig jaar geleden?    

17. Harry Aardoom: Het Gerecht van Dordrecht 

18. Jan Geenen: Wat te doen in december en januari in Dordrecht? 

21.    Aanmeldformulier 2018 

          

23.    Ab Küchler: Poëzie & Eindejaar 

         Bezorging DordtSenior in 2017 

24.    Verjaardagskalender 

         SeniorService: belangrijke telefoonnummers 

Wij kunnen u als lid niet missen. 

Wij kunnen zeker ook uw contributiebijdrage niet missen. 

Daarom vragen wij u er aan te denken in januari  
(niet eerder) uw contributie voor 2018  

(€ 17,50 of samen € 30,00) over te maken naar  
NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond. 

Hartelijk dank! 
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Onze jaarlijkse feestavond vindt dit keer plaats op donderdag 14 december, in het Polderwiel. 

U wordt tussen kwart voor acht en acht uur ontvangen 

met een kopje koffie of thee. Daarna zult u kunnen 

genieten van De Dordtse Lijsters. We hopen dat u in 

ieder geval zult genieten van het contact met andere 

Dordtse senioren.   

Zoals gewoonlijk zal ook de verloting niet ontbreken. 

 

Het dameskoor De Dordtse Lijsters is zeer veelzijdig. 

Hun optreden is oog- en oorstrelend. Niet alleen zijn 

deze dames een lust voor het oog, maar zij zingen ook 

liedjes die ons verleiden om mee te doen. Zij wisselen 

dit af met leuke sketches. Zij zeggen over zichzelf: 

"We zijn vrolijk en niet oubollig". 

 

Tot onze grote vreugde kunnen we op deze avond ons 500ste lid verwelkomen! 

 

Als u deze avond ook wilt meemaken kunt u zich opgeven bij   

Els Bel (telefoon 078-6161880 of e-mail ejbelroos@gmail.com) of bij   

Co Wapperom-Peterson (telefoon 078-6170022).  

 

 

                              voor leden en introducé's 

 

Van de zijlijn                                                                                                 Ab Küchler 

De Dordtse Seniorenbond is voortgekomen uit ANBO. Veel mensen waren daar lid van, omdat je dan 

kon profiteren van aanzienlijke kortingen op je zorgverzekering. Door ons direct aan te sluiten bij de 

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) zagen we al gauw kans onze leden datzelfde aan 

te bieden (zie pagina 6).   

Omdat we baas zijn in eigen huis bepalen we zelf de hoogte van de contributie. De ledenvergadering 

heeft die per 1 januari 2018 vastgesteld op € 17,50; een tweede lid op hetzelfde adres betaalt € 12,50. 

Ter vergelijking: leden van ANBO betalen respectievelijk € 42,50 en € 33,80. Maar ja: daar moet ANBO 

een directeur/bestuurder met haar hele staf van betalen! In Meldpunt van Omroep Max werd onthuld 

dat die medewerkers gemiddeld met € 85.000,- naar huis gaan. In dat programma werd ook onthuld 

dat in 2016 al het geld van de afdelingen was overgenomen door het hoofdkantoor van ANBO in 

Woerden. De vraag was: "Waar is al dat geld (circa 3,4 miljoen euro) gebleven?". Onafhankelijke 

onderzoeksjournalisten hebben daar het antwoord niet op gevonden.  

Al met al zijn we blij dat we ons eind 2015 hebben losgemaakt van ANBO: we vertrouwden het toen al 

niet. Wij waren duidelijk niet de enigen: in datzelfde programma werd onthuld dat het ledental van 

ANBO is gezakt van 180.000  naar 103.000.   

Voor alle duidelijkheid: onze bestuursleden doen al het werk voor de Dordtse Seniorenbond 'pro 

deo' (zij krijgen alleen een vrijwilligerspas). Dat is mooi, maar ook een probleem, want het is moeilijk 

mensen (mannen of vrouwen) te vinden die hier hun schouders onder willen zetten. Met iedereen die 

daarover meer wil weten wil ik graag even praten. 

 

Op ons eiland kenden we zowel ANBO Dordrecht als ANBO Dubbeldam. Samen hadden die circa 1900 

leden. Wij hebben inmiddels ons 500ste lid kunnen inschrijven. Wat had ANBO te bieden wat u bij ons 

mist? Ook daarover wil ik graag met u praten. 

Feestavond 14 december                                            Activiteitenwerkgroep 
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De wereld op zijn kop                          Toni van Dam 

Dat denkt een mens wel eens in deze toch best 

hectische tijden. Maar: dachten onze ouders dat 

vroeger ook niet, om maar niet te spreken over 

onze voorouders met alle uitvindingen toen, als 

treinen, vliegtuigen, personenauto’s, stoomma-

chines en andere ontwikkelingen. Daarbij hadden 

onze ouders de zorgen en angsten voor en in de 

Tweede Wereldoorlog. 

Wij hebben nu ook zorgen, althans, ik wel. Neem 

de ellende van het vluchtelingenprobleem. Ten 

hemel schreiend: de beelden van 'opvang'kampen 

zoals te zien in journaals. 

Herinnert u zich de 'koude oorlog'? Nu worden we 

opnieuw bang gemaakt met een dreiging vanuit 

Rusland. Is die bangmakerij soms boze opzet? 

MOETEN we nou persé ergens bang voor zijn? 

Wat te denken van een nieuw soort bangmakerij 

als: nepnieuws? 

Ook worden we de laatste tijd overspoeld met 

'Me Too'… erg genoeg, die seksuele machtswellus-

telingen. Waarom komt dit de laatste tijd pas zo 

veelvuldig naar buiten? Wat mankeert die man-

nen toch, die denken dat zij zich van alles kun-

nen permitteren? Ik vind 't wel goed dat dat alle-

maal eens naar buiten komt. 

Helemaal verbaasd ben ik wanneer ik vrouwen, 

ook in bepaalde tv-programma’s, dat masochisti-

sche gedrag zie zitten te vergoelijken. Met stij-

gende verbazing en verontwaardiging luisterde ik 

naar Jessica Durlacher. Nee, HAAR was zoiets 

nooit overkomen, nee, waarschijnlijk heeft zij 

zich ook nooit in een afhankelijke positie bevon-

den. Bij bovengenoemde kerels zit gewoon iets 

niet goed! 

Laatst bevond ik mij in gezelschap van een paar 

vrouwen toen ineens de dochter des huizes bin-

nenstormde; haar vriendin was lastig gevallen op 

de fiets. "Ja, maar," zei een van de dames "zij 

draagt ook wel erg korte rokjes"(!). Afgezien of je 

van korte of lange rokken houdt, ik kom toch ook 

niet aan een vent in een korte broek?  

Prima dat dat allemaal eens naar buiten komt ! 

 

Ook deze week viel ik bijna van m’n stoel toen ik 

hoorde van: 'Slapende dienstverlening'. Ik be-

greep ’t ook niet direct, maar dat gaat over ziek 

personeel dat toch in dienst wordt gehouden om 

transitiekosten te vermijden, dus de werkgever 

betaalt dan geen vergoeding. Ik geef toe, ik weet 

niet of ik ’t goed heb begrepen, evenals het 

(politieke) voorstel om belasting op dividend af 

te schaffen. 

Nederland schijnt trouwens een 'belasting-

paradijs' te zijn! Nogmaals, ik geef toe dat ik van 

veel zaken te weinig weet en ik zou ’t allemaal 

eens graag uitgelegd willen hebben. Wat ik wel 

begrijp is dat veel geldautomaten, buiten, ver-

dwijnen. Maar dat er wel naar toe wordt gewerkt 

om straks met je smartphone te gaan betalen. Ik 

heb helemaal geen smartphone, ik heb een dood-

gewoon mobieltje, prepaid nog wel, en dat is 

voor mij voldoende. Ik kan gebeld worden en in 

een noodsituatie kan ik zelf bellen, hoop ik, en 

als dat niet meer gaat, heb ik een code ingesteld, 

ICE, 'in case of emergencie' betekent dat, zodat 

een af andere hulpverlener, de naam van dochter 

of zoon kan vinden. Knap van mij hè? (haha) en 

meer verlang ik niet. Ik vind ’t ook al zo knap dat 

ik dit stukje zit te typen op de computer. Ik vind 

’t een treurig verschijnsel 

wanneer ik jonge moeders 

achter wandel-/of kinderwa-

gen zie lopen en maar klet-

sen met dat ding aan hun oor 

in plaats van contact met het 

kindje, onderweg. En NOG 

gekker? Een jonge vrouw op 

de fiets, een kind achter op 

en een voor in een zitje… MET een, zal wel een 

smartphone zijn. Dat MAG natuurlijk niet, even-

min als in de auto, maar het gebeurt wel.  

Ik word, of liever, ik BEN oud, want ik zie de 

keerzijde van alle nieuwe ontwikkelingen! 

Als u mij soms op mijn mobiel wilt bellen en ik zit 

op mijn fiets, wordt ‘r niet opgenomen door      

                                                      Toni van Dam 

Oproep           Redactie 

De Dordtse Seniorenbond is in de bijna twee jaar van zijn bestaan sterk gegroeid.  

Daardoor hebben wij dringend behoefte aan uitbreiding van ons bestuur met energieke senioren.  

Als u daar eerst meer informatie over wilt hebben kunt u ons altijd bellen. Graag zelfs! 
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Hoge kortingen voor onze leden op premie VGZ    Jan Geenen 

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de verplichte eigen risico gelijk blijft € 385,00. 
Zorgverzekeraars moeten dit jaar voor 12 november hun premies bekend hebben gemaakt.  
Dat betekent een week langer zorgverzekeringen voor 2018 kunnen vergelijken. 
 
De Dordtse Seniorenbond heeft, via onze partner FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigin-
gen), voor 2018 hoge kortingen bij VGZ afgesproken voor de vele leden die bij deze zorgverzekeraar 
verzekerd zijn. 

 
Verder hebben we ook weer bij andere verzekeraars een contract kunnen afsluiten: CZ, De Friesland, 
Salland, Avero, Delta Lloyd, OHRA, Unive, VGZ, Zorg & Zekerheid, en Zilveren Kruis. 
PMA-Menzis: Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Telefoon 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering. 
 
Voor meer informatie: e-mail jan@dordtsenior.nl of telefoon 06 4821 9666. 
 
Voetnoot: bovenstaande is een reden te meer of uw familie, vrienden of buren aan te 
bevelen om lid te worden van de Dordtse Seniorenbond.  

Korting op uw basispremie 

8% korting voor VGZ Ruime Keuze 

8% korting voor VGZ Eigen Keuze 

 

 

 

Korting op uw aanvullende premie 

10% korting voor VGZ Aanvullend Goed 

10% korting voor VGZ Aanvullend Best 

10% korting voor VGZ Aanvullend Beter 

5% korting voor VGZ Vitaal Uitgebreid 

5% korting voor VGZ Vitaal Basis 

Limerick: Zorgkosten                                     Ab Küchler 

Een zorgverzekering kost volgend jaar 

Al weer wat meer geld, dat is zonneklaar 

   Als je lid bij ons bent 

   Ben je korting gewend 

Zo knopen we de eindjes aan elkaar! 

Met elkaar voor elkaar       Redactie 

Zo snel als er zich in ons blad een Klusteam meldde, zo snel is het helaas ook weer verdwenen. 

Heel jammer: er is best wel behoefte aan hulp bij klusjes die al lang gedaan hadden moeten worden 

en er maar niet van komen. Want: hoe doe je dat en wie helpt je daarbij?   

Jaren geleden was er een gidsje van Gilde Dordrecht, waarin Dordtse senioren aanboden anderen te 

laten profiteren van hun kennis en ervaring. Zij hielpen onder het motto: ouderen voor anderen.  

Misschien kunnen wij daarvan maken: ouderen voor iedereen. Er zijn mensen die 

met klusjes in hun maag zitten waar ze graag wat hulp bij krijgen. Er zijn ook 

mensen die het gewoon leuk vinden om die hulp te bieden.   

Daarnaast zijn er mensen die al lang iemand zoeken om zo nu en dan een kopje 

koffie of thee mee te drinken. Of die graag eens samen met iemand naar een 

voorstelling in Kunstmin of De Willem zou gaan. Dat alles onder het motto: alleen is maar alleen.  

Voelt u zich aangesproken over klusjeshulp of gezelschap? Stuur dan een berichtje naar de redactie 

van dit blad. Ook andere ideeën zijn welkom! 

mailto:jan@dordtsenior.nl
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Joke Herrewijn-de Vries Boekbespreking 

Dit is de eerste roman van Saramago, hij won 

hiermede de Nobelprijs. Hij schreef dit boek toen 

hij dertig was en sindsdien was de tekst verloren 

gedacht. Na zijn dood toch weer gevonden en 

postuum gepubliceerd.  

Het speelt in de Portu-

gese samenleving, de 

tijd dat Salazar er nog 

was. Er was censuur 

plus een systeem van 

verklikkers. De burger 

zweeg uit angst voor 

de geheime dienst, de 

PIDE. Daardoor was er 

een verstikkend stads-

leven. Dit boek is 

daardoor moedig en 

wellicht was dat de 

achtergrond van het 

niet uitgeven. 

We maken kennis met 

een huis in Lissabon, met alle bewoners, hun pro-

blemen en leven. Eerst komen de schoenmaker 

Silvestre en zijn dikke vrouw Marianne in  beeld. 

Zij wonen in het benedenhuis en zoeken een 

kostganger. Silvestre ziet 's morgens Adriana naar 

haar werk gaan. Zij woont met haar zuster, oude 

moeder en tante op de tweede etage. Zuster 

Isaura kijkt Adriana na, begroet de schoenmaker 

en begint met tegenzin aan haar naaiwerk. Ze 

houdt erg van lezen, maar moet geld verdienen. 

Haar naaimachine irriteert Dona Justina, de be-

nedenbuur. Ze beklaagt zich en is bang dat haar 

man daardoor wakker wordt, hij werkt 's nachts. 

De andere bovenburen hebben ruzie over dochter 

Claudia, ze heeft geen zin om naar kantoor te 

gaan. Ze simuleert ziekte en klopt aan bij Dona 

Lydia van één hoog. Deze heeft een minnaar. Ly-

dia ziet haar onderbuurvrouw Dona Carmen met 

haar zoontje op straat lopen en vraagt hen haar 

thee te kopen. Zo worden alle bewoners van het 

huis voorgesteld. Twee mensen van buiten het 

huis zijn er eveneens. Abel een jonge man, hij 

zoekt rust na een zwaar leven. Hij wordt de kost-

ganger bij de schoenmaker. Zij dammen samen. 

De andere is de minnaar van Dona Lydia Paulino 

Marais. Hij is een zakenman. De buren horen el-

kaar, hebben last van elkaar. Ze genieten van 

Eroïca van Beethoven op de radio.  Bijna ieder is 

wel ongelukkig en men wil eigenlijk een beter 

leven leiden. De dichter Pessoa verzuchtte: 

"Moeten we allen een getrouwd nietszeggend al-

ledaagse belastingplichtig bestaan leiden?" 

Eigenlijk willen we wel eens achter deuren kij-

ken. Dit boek heeft zo'n inhoud. De wat filosofi-

sche dialogen tussen Silvestre en Abel gaan eigen-

lijk over Silvestre zelf. Hij was onzeker en droom-

de. Alle personages hebben eigen hoofdstukken 

en karakterschetsen. Ieder heeft wat persoon-

lijks. Soms past de schrijver een wat laag tempo 

toe. Toch worden de verbanden wel duidelijk. 

Conclusie: de lichtheid van het bestaan en het 

vullen daarvan met liefde. Want: al wat niet ge-

bouwd is op liefde zal haat voorbrengen.  

'Bovenlicht' van José Saramago 

Mevrouw G.H.M.G. Baan-Hoegee 

Mevrouw M.J. Bogert-Schriek 

Mevrouw A.M. van Dongen-van Herpen 

Mevrouw M. van Driel-Crans 

Mevrouw M.J. de Groot 

Mevrouw G.M. Kolle-Exalto 

De heer J.J. Lukassen 

Mevrouw H.W. Kers-ter Velden 

Mevrouw B. Kruidhof-Huizinga 

Mevrouw A. Rust-Schoots 

Mevrouw A. Verkuil-Roelevink 

Echtparen en samenwonenden: 

de heer H.P.J.M. Huijbregts 

mevrouw A.M. Huijbregts-Egge 

de heer H.W. Kroon 

mevrouw J.M. Kroon-van Bedaf 

de heer H. Lodder 

mevrouw A. Lawende 

de heer C.P. Smits 

mevrouw H. Smits 

de heer A.A.E. van der Veer  

mevrouw G. van der Veer-Smits 

Nieuwe leden    We zijn blij dat jullie meedoen! 
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Advertentie 

Schrijf mee met de DordtSenior! 

Belevenis van een postbode                                        Kees van Wingerden 

Postbode is soms het mooiste beroep wat er be-

staat (ik zeg soms). Als het lekker weer is en het 

zonnetje schijnt en je loopt lekker buiten dan is 

het genieten. Maar we hebben in Nederland na-

tuurlijk ook met de herfst en de winter te maken. 

Op een van die dagen heb ik een slechte dag ge-

had. Tegenwoordig heb je overal goede straatver-

lichting maar in de jaren tachtig had je dat nog 

niet, ja er was wel verlichting maar dat stelde 

niet zo veel voor. Als je dan vroeg op pad moest 

was het behoorlijk donker. Nou hadden we wel 

een zaklantaren aan de knoop van je uniform 

hangen maar als de batterij bijna leeg was kon je 

er maar weinig mee.  

Ik was net in een straat begonnen met nogal lan-

ge tuinen en stond daar voor het tuinhekje. Nou 

had het die ochtend geijzeld dus je stond niet zo 

vast meer op je benen, ik had net een nieuwe 

bundel post open gemaakt en liep voorzichtig het 

pad op. Wat er toen gebeurde bezorgde mij bijna 

de schrik van mijn leven. Daar stond een grote 

bouvier voor de deur, ik stond bijna oog in oog 

met hem. Van schrik vloog de hele bundel post de 

lucht in en lag ik op mijn gat. Ik dacht nou komt 

hij op me af, maar tot mijn verwondering bleef 

hij gewoon staan. ik wilde er snel vandoor gaan 

maar toen ik omkeek zat hij nog steeds op de-

zelfde plek, ik dacht, het zal toch niet waar zijn 

en ja hoor het was zo: daar zat een levensgrote 

bouvier van steen! 

 

Ja wat nou, de brieven lagen her en der verspreid 

tussen de struiken. Nog even rond gekeken maar 

dat lukte me nooit om die brieven bij elkaar te 

krijgen in het donker, ik keek naar het huis maar 

er brandde geen licht maar ja ik moest toch wat. 

Toen besloot ik maar aan te bellen, er gebeurde 

niets. Dan nog maar een keer en toen ging er ein-

delijk een lichtje aan bij het bovenste raam. Het 

duurde even maar toen ging de deur op een kier-

tje open. Een mijnheer in zijn ochtendjas vroeg 

waarom ik hem zo vroeg uit zijn bed belde, nou 

kijkt u maar even naar buiten daar ligt al mijn 

post tussen de struiken. Toen ik hem vertelde 

wat er gebeurd was schrok hij zelf een beetje. 

Ik kom er zo aan, even aankleden, dan lossen we 

het samen wel op. Met de lamp in de gang had-

den we de post zo weer bij elkaar, 

maar nou liggen alle brieven door el-

kaar zei ik. Kom dan maar binnen dan 

kan jij de brieven op volgorde zetten 

en dan zet ik even een kopje thee. 

Hij vertelde dat hij vroeger een bou-

vier had gehad maar die was overle-

den en nou had hij voor zijn verjaar-

dag deze gekregen van zijn zoon. 

Ik bedankte hem voor zijn hulp en vroeg of hij 

het beest misschien achter kon zetten. 

Ben na mijn bestelling met daglicht nog even te-

rug gegaan. Ik heb geen brieven meer gevonden, 

maar het beest stond er niet meer. 

Zogezegd 
Een trui is een kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft 
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Dubbeldammers voor Dubbeldammers            Ab Küchler  

Wat bezielt je om in Dubbeldam te beginnen met een wekelijkse ontmoetingsochtend voor mensen die 

behoefte hebben aan meer contact? Dat vroegen wij aan Brigitte van Eeuwijk. Zij kwam uit Breda naar 

Dordrecht om te werken bij het onderwijs. Zij deed vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis en woon-

zorgcentrum Dubbelmonde; daar kwam zij veel mensen tegen die duidelijk be-

hoefte hebben aan meer contact. "Als je dan door de wijk fietst en je ziet men-

sen zo alleen voor het raam zitten, dan wil ik iets doen, iets kunnen betekenen." 

Brigitte zag in de krant een stukje staan over 'Sterrenburgers voor Sterrenbur-

gers', een ontmoetingsplek in die wijk waar bewoners elkaar op vaste tijden kun-

nen treffen. Ook in Dubbeldam zijn er mensen van alle leeftijden die vriend-

schap en gezelschap zoeken, die een leuke ochtend met anderen fijn zouden vin-

den, een luisterend oor nodig hebben of er gewoon even uit willen zijn. Ook zijn er mensen die een 

vriendendienst willen verlenen en anderen willen helpen. Zo kwam zij er toe om ook in Dubbeldam een 

ontmoetingsplek te beginnen waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar men elke 

week op een vaste ochtend kan binnenlopen. En waar men zelf mee kan denken over hoe de ochtend 

eruit komt te zien.  

 

Opening 'Dubbeldammers voor Dubbeldammers' 

Op 12 september mochten Jan Geenen en ik aanwezig zijn bij de opening 

van 'Dubbeldammers voor Dubbeldammers' door wethouder Karin Lambregts. 

Hier kunnen bewoners van Dubbeldam (en omstreken) elke dinsdagochtend 

langs komen voor een praatje en om anderen te leren kennen. Een gezellige 

ochtend, onder het genot van een kop koffie en iets lekkers. Er zijn 

steeds wisselende activiteiten, zoals een spelletje doen of luisteren naar ie-

mand die een praatje komt houden. Maar vooral ook: samen kletsen.  

Brigitte durft nu al te spreken van een succes. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 is iedereen welkom in 

het Rode-Kruisgebouw achter het oude gemeentehuis van Dubbeldam.   

De enige kosten die hieraan zijn verbonden is € 1,- voor koffie met iets lekkers. Nu al komen er gemid-

deld circa 25 mensen langs, waaronder zelfs een Syrische vrouw, Nehal. Gelukkig wordt Brigitte elke 

week bijgestaan door Carolien (88!), Wilma en Monica.   

          

         Wilt u meer weten neem dan contact op met Brigitte van Eeuwijk via telefoonnummer      

         06-5887 4477 of email dubbeldammersvoordubbeldammers@gmail.com. 

         Dubbeldammers voor Dubbeldammers is ook te volgen op Facebook.  

De ingetrapte deur        George Scheen 

In de uitzending van MAX Meldpunt! van woensdag 1 november kon u zien dat een man thuis 

onwel was geworden. Hij kon niet overeind komen en lag dus een nacht lang op de grond. 

De volgende morgen kwam een vriendin langs. Zij had een sleutel, maar kon er niet in, om-

dat er aan de binnenkant een sleutel in de deur zat. De politie moest langs komen om de 

deur te forceren.   

Maanden later krijgt de man een rekening van de woningbouwvereniging van € 1.647,60. De 

vraag in de uitzending is: "Wie betaalt de kosten van door de politie ingeramde deur?"  

Uiteindelijk is de conclusie dat de politie dat moet betalen met gemeenschapsgeld, omdat 

niemand echt schuld heeft.  

Ik heb daarover onderstaande mail gestuurd naar Omroep Max.  

"Wij, mijn vrouw en ik, hebben vandaag het 'deurverhaal' gezien. Mijn echtgenote had een uitstekende 

opmerking die ook van u uit had moeten worden gemaakt, namelijk: "Je mag nooit de sleutel in de deur 

laten zitten!". Nu is dit geen zwaar verwijt, maar wellicht kunt u er toch eens op terugkomen; zeker bij 

ouderen (zijn wij ook) is dit een belangrijk punt. Ook: doe de deur niet op de knip! Beter is de deur op 

slot te doen (wel de sleutel er uit halen!)" 

Foto Jan Geenen 
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De Duivel                                                     Drs.P 

De Duivel is afkerig van moraal 

Wanstaltig, onwelwillend en gehoornd 

God pleegt Zich wijs en keurig te gedragen 

 

Zo heet het. Maar hij is wel vaak vertoornd 

Waarbij Hij grif miljoenen weg zal vagen 

Omdat ze menselijk dus zondig zijn 

 

Waar is 't verstand? De goedheid? Domme vragen! 

Zijn employés verklaren het haarfijn 

maar wij begrijpen dat niet allemaal 

 

Ach ja, er is bij ons mentaal iets mis 

Onthoud nu maar, dat toorn een zonde is 

Scheepswerf De Biesbosch  
Monument onthuld en boek aangeboden  

Burgemeester A.W. Kolff onthulde 17 november 

een monument ter herinnering aan scheepswerf 

De Biesbosch in Dor-

drecht. Dat monument 

heeft voorlopig een plaats 

gekregen op de oever van 

het Wantij, waar de René 

Siegfried ligt, het drijven-

de binnenvaartcentrum 

van vereniging De Binnen-

vaart. Dat is pal naast de 

voormalige machinehal 

van scheepswerf De Bies-

bosch in de nieuwe wijk 

Stadswerven.   

De burgemeester verwees naar de roemrijke ma-

ritieme historie van Dordrecht die we nooit mo-

gen vergeten. Hij gaf dan ook duidelijk te kennen 

deze onthulling graag te verrichten en was ook 

zeer onder de indruk van het museum in het bin-

nenvaartcentrum dat geheel door vrijwilligers 

wordt gerund, zonder een cent subsidie is gereali-

seerd en keurig wordt onderhouden.  

Vervolgens kreeg wethouder P.H. Sleeking een 

boek aangeboden door Jos Hubens, ambassadeur 

van De Binnenvaart en initiatiefnemer van zowel 

het monument als het boek. In het boek met de 

titel 'In 100 jaar van scheepswerven naar Stads-

werven' wordt de boeiende en innoverende histo-

rie van de scheepswerf beschreven, die precies 

een eeuw geleden werd opgericht en in 2000 op-

hield te bestaan.  

 

In zijn toespraak legde de wethouder de nadruk 

op het industriële erfgoed dat in en rond de wijk 

Stadswerven moet worden gekoesterd. Hij noem-

de daarbij de machinehal en de kraanbaan die 

aan scheepswerf De Biesbosch herinneren. De Re-

né Siegfried, een representant van de 39 duwbo-

ten die door de scheepswerf werden gebouwd, 

mag natuurlijk nooit uit Dordrecht vertrekken. En 

hij hoopt van harte dat met het burgerinitiatief 

'Leefwerf De Biesbosch' nog meer varend erfgoed 

naar de omgeving van de hal kan worden gehaald. 

Na de wethouder kreeg ook de stimulator achter 

dat initiatief, Elio Barone, een exemplaar van het 

boek door Hubens overhandigd.  

Daaraan voorafgaand had Jos Hubens al in zijn 

welkomstwoord uiteraard de grote maritieme be-

tekenis van scheepswerf De Biesbosch benadrukt. 

Hij hoopt dat de tijdelijke ligplaatsvergunning 

van de René Siegfried nu snel in een definitieve 

zal worden omgezet.  

 

Monument en boek  

Het monument symboliseert de typische werfkra-

nen van weleer, waarop in kleine afbeeldingen 

historische hoogtepunten van de scheepswerf zijn 

toegelicht. Jos en Carin van Dongen hebben het 

ontwerp uitgewerkt, dat vervolgens door vrijwil-

ligers van vereniging De Binnenvaart in elkaar is 

gezet. Een andere vrijwilliger van vereniging De 

Binnenvaart, Jan van ’t Verlaat, schreef het boek 

van 200 pagina’s met circa 450 afbeeldingen. 

Beste wensen 
Helaas: na een valpartij in zijn huis moest Arnold G. Daane opnieuw enige tijd worden opgenomen in 

het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis.  

Namens allen wenst hij u een heel voorspoedig 2018! 
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Een seniorvriendelijke gemeente 
Een seniorvriendelijke gemeente: 

 zorgt dat ouderen de vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom; oude-

renorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner zijn.   

 maakt deelname van senioren aan het verenigingsleven en activiteiten mogelijk, ook voor oude-

ren met een kleine portemonnee.   

 zorgt voor toegankelijke en veilige wegen en voetpaden.   

 faciliteert een variëteit aan ontmoetingen in de wijk.  

 let bij (her)inrichting van buurten en kruispunten op langzame voetgangers (rollators/

scootmobielen).   

 zorgt voor voldoende bankjes.  

 zorgt voor vervoer van deur tot deur.    

 maakt bussen en bushaltes toegankelijk en op loopafstand. 

 

Bron:  MANIFEST VOOR EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE KBO-PCOB  
  AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2018.  

Bijeenkomst Ouderenbeleid      

De drie ouderenbonden organiseren deze bijeenkomst die zal plaatsvinden op 

donderdag 15 februari 2018 
in de Koepelzaal van kerkelijk centrum De Rank (De Wijnstok) 

Dubbelsteijnlaan-West 70, Dordrecht-Dubbeldam. 

Deze bijeenkomst duurt van 14.00 uur – 16.15 uur. 

 

Op deze bijeenkomst krijgen de politieke partijen uit de Dordtse gemeenteraad de gelegen-

heid hun programma over ouderenbeleid te presenteren.  

 

Alle leden van de ouderenbonden worden van harte uitgenodigd. 

Presentatie Ouderenbeleid politieke partijen 

Jonge ouderen zijn actief bij de  samenleving betrokken 

In de huidige samenleving wordt onderlinge steun 

steeds belangrijker. Wat betekent dit voor de 

sociale betrokkenheid van de huidige generatie 

60- tot 75-jarigen? Zet de huidige generatie jonge 

ouderen zich meer in voor de maatschappij dan 

voorheen?   

Uit LASA-onderzoek blijkt dat de 60- tot 75-

jarigen van nu meer vrijwilligerswerk doen ten 

opzichte van mensen in dezelfde leeftijdsgroep 

tien jaar geleden.  

Dit komt niet omdat ze meer vrije tijd hebben. 

Integendeel, steeds meer jonge ouderen werken 

langer door en hebben een groter en meer divers 

netwerk. Veel senioren zijn hoger opgeleid en 

beschikken over meer kennis en capaciteiten die 

van nut zijn in een vrijwilligersorganisatie. Die 

combinatie van factoren stimuleert hen om lan-

ger sociaal actief te blijven. Jonge ouderen vor-

men dan ook een belangrijke bron van hulp, ken-

nis en kracht voor de samenleving. 
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Hoe ging het vijftig jaar geleden?          Joke Herrewijn-de Vries 

Een auto was al een luxe, niet voor ieder weggelegd, maar vliegen, dat was heel elitair. Jan Wolkers 

zag in het in 1965 verschenen 'Terug naar Oegstgeest' een Caravelle die zuiver en zilver in de regenwol-

ken verdween. 'Het is de vogel feniks. Hij stijgt uit een hel van lawaai herboren omhoog en brengt 

schoonheidskoninginnen met roze bloemenkelken, stampers en fladderende blaadjes door de stratos-

feer van het ene werelddeel naar het andere.'  

Nu gaan velen naar zeer verre landen. Wanneer je het over een weekendtripje hebt, heb je het niet 

over kamperen op de Veluwe of een wandeling langs het strand. Dan ga je naar Barcelona, Londen of 

Parijs. Met de trein kun je aardige tripjes maken, maar het vliegtuig brengt je overal sneller. Nu gaan 

leerlingen een dag of wat weg,  maar vroeger duurde een treinreis naar Rome 24 uur. En vliegen was 

toen veel te duur.   

Al ging het er wel anders aan toe, op Schiphol bij voorbeeld. Men ver-

trok uit de houten barakken van het oude Schiphol, je meldde je bij 

de vertrekbalie en kreeg daar een hand, dan gaf je je bagage af, die 

werd eerst gewogen en daarna moest jezelf ook op de weegschaal. 

Dat was geen vreemd gevoel en daar is nog lang mee doorgegaan. 

Maar alles moest met een propellervliegtuig de lucht in en dan is het 

totaalgewicht belangrijk.  Een grondstewardess begeleidde je naar de 

wachtruimte en iemand van het grondpersoneel droeg je koffer. In 

1959 reisden er meer dan een miljoen mensen via Schiphol en nu ver-

trekken er op de vakantiepiek meer dan 150.000 mensen per dag.  

De glamour en de glorie is wat verdwenen. Maar het feit dat vliegen niet meer het monopolie is van de 

nationale luchtvaartmaatschappij, de concurrentie en de opkomst van nieuwe maatschappijen hebben 

gezorgd dat de prijzen aanzienlijk zijn gedaald. Het vliegen is wat ongemakkelijker geworden, vooral 

de controle in verschillende landen is jammer genoeg nodig gebleken, maar niet prettig. Je wordt ge-

confronteerd met zaken die kunnen gebeuren bij een reis.   

Vroeger was een reisje langs de Rijn echt het toppunt. Je kunt er zo over zingen. 

Bijeenkomst gezamenlijke ouderenbonden       

Deze bijeenkomst werd donderdag 16 november 

gehouden in de Biesboschzaal van Verzorgingshuis 

Dubbelmonde. Verschillende bestuursleden en 

leden van de Dordtse Seniorenbond waren daarbij 

aanwezig. 

De heer Cor den Dopper, voorzitter van de PCOB,   

opende deze drukbezochte vergadering. Mevrouw 

Yvonne Visser van de stichting 'Zorg Verandert' 

hield een inleiding over het wonen voor ouderen. 

Eigenlijk vroeg ze ons te vertellen wat voor pro-

blemen we tegenkwamen, wat eventueel de op-

lossing was en welke tips we konden geven. 

We werden in groepen verdeeld en verschillende 

punten werden besproken. Zelfstandig wonen was 

het thema. Aanleiding van het beginnen van deze 

stichting was de komst van de Wmo.  

 

 

 

Belangrijke conclusies waren: 

 Wacht niet te lang om over de woonsituatie 

te beslissen (verandering daarvan). 

 Zelf contacten zoeken is belangrijk. 

 Een mens moet zich veilig voelen in het ei-

gen huis. 

 Er is verschil tussen mannen en vrouwen 

met betrekking tot het contact leggen on-

derling: vrouwen komen daar sneller aan 

toe. 

 Bij een eventueel keukentafelgesprek is het 

mogelijk een beroep  te doen op een onaf-

hankelijk iemand, die je bijstaat wanneer 

dat gewenst is. 

Bij aanvang van deze middag werd gezegd, dat de 

zorg is veranderd en wij met elkaar oplossingen 

voor problemen moeten bedenken.  

 

Een verslag                                                              Joke Herrewijn-de Vries 
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Het Gerecht van Dordrecht       Harry Aardoom 

                                   Bron: Regionaal Archief Dordrecht 

Op 10 november 1485 waarschuwde het stadsbe-

stuur van Dordrecht burgers dat ze hun kinderen 

moesten opvoeden en zonodig opvoedend slaan 

zodat ze in het vervolg geen rotstreken meer uit 

zouden halen. Er waren in kerken en ziekenhui-

zen schandelijke dingen gebeurd die het stadsbe-

stuur zelfs niet wilde benoemen. Vooral in het 

Sacraments-Gasthuis, de voorloper van ons Albert 

Schweitzer ziekenhuis, was het een zootje gewor-

den. Mochten ouders er niet in slagen hun kroost 

zelf in de hand te houden dan zou het stadsbe-

stuur de jonkies in de cel zetten op water en 

brood, waarna ze zouden worden gegeseld als af-

schrikwekkend voorbeeld voor anderen.  

"Item dat een yegelic sijn kinderen alsoe onder-

wijst ende castijt dat zij voirtaen geen onstantti-

cheit ende onbehoirlicke onzedicheit en bedrie-

ven in kerken ofte In enigen godshuysen, ende in 

bijsonder int Sacraments gasthuis. Off in gebreke 

vandien men sal hem opleggen te water ende te 

broet ende dairna mit roeden alsoe verleren dat-

tet allen anderen exempell wesen mach."  

Honderdveertig jaar later, op 7 april 1626, tapte 

het stadsbestuur uit eenzelfde vaatje. Er werd 

geklaagd over 'de petulantie van de jeugt'. De 

jongeren waren regelmatig zo luidruchtig dat zij 

de kerkdiensten verstoorden. Ze schreeuwden 

tijdens de kerkdiensten al spelend en kaatsend op 

de kerkhoven rondom de Grote Kerk en de Nieuw-

kerk, en ze hielden als ze in de kerk zaten ook al 

hun mond niet. Het stoorde ook de predikanten, 

die hadden moeite om zich behoorlijk op hun 

preek te concentreren. Schout en schepenen be-

sloten dat als jongeren op heterdaad zouden wor-

den betrapt, ze 'hun opperste kleed', hun jas 

moesten inleveren. Die kon dan later door hun 

ouders tegen betaling van een boete worden te-

ruggehaald. Er zouden in het vervolg twee justi-

tiedienaren de middagpreek in de Nieuwkerk bij-

wonen en in actie komen als er weer lawaai werd 

gemaakt. Bovendien zou het Hof verboden gebied 

zijn voor de jeugd gedurende de middagpreek in 

de Augustijnenkerk. Een en ander werd de bur-

gers vanaf het bordes van het stadhuis aange-

zegd. In 1627 was het voor de puberale jeugd 

kennelijk een leuk spel om met zwepen te knal-

len op straat waardoor de passanten schrokken. 

Verboden was voortaan "… het clappen, ende 

slaen met swepen langs de straeten …". Ook dán 

zou hun jas moeten worden ingeleverd. Die kon 

dan later door de ouders weer worden opgehaald 

tegen betaling van dertig stuivers.  

Honderdzeventig jaar later, op 3 maart 1796, 

werd er door het Gerecht van Dordrecht weer 

flink gediscussieerd over 'de jeugd van tegen-

woordig'. Er zou een nieuwe verordening worden 

gemaakt. In 1790 was ook al een herhaling van de 

verordening uit het jaar 1626 gemaakt, maar 

daarin stond alleen dat spelen en lawaai maken 

onder kerktijd verboden was om het kerkvolk niet 

te hinderen.  

De jeugd deugde niet, hield van dobbelen, en de 

jongeren vormden hinderlijke hangpleksamen-

scholingen. "Met klagten over de ondeugt … zoo 

van mindere jaaren als van de zulke welke reeds 

tot jongelingen zijn opgewassen, … over at-

troupementen, des zondags op veele publique 

plaatzen, alsmeede over het speelen en dobbelen 

…" Nu werd dat verbod uitgebreid naar andere 

dagen. Het was verboden om op straat te lopen 

schelden en schreeuwen, vloeken en vechten. Dat 

heette voortaan 'straatschenderij', met als sanc-

tie een boete drie gulden. "… tieren, vechten, of 

raazen … vloeken … dat ook niemand zyn even-

mensch zal schreeuwen of in zyn perzoon beleedi-

gen, nog aan eenige huijzen baldadigheeden zal 

mogen pleegen … gooijen met steenen of eenig 

vuijl, ook niet schieten of blaazen door rieten of 

andere pijpen of pijpjes met proppen, erwten, 

boonen, steentjes …". Kortom, het gepest door de 

opgroeiende jeugd zat hen hoog.  

Wie op heterdaad betrapt werd mocht ter plaatse 

worden opgepakt en ingesloten in het Blauw- of 

verbeterhuijs, "… en aldaar  in een dolhuijsje 

doen opsluijten …" totdat de boete door de ou-

ders zou zijn betaald.  

Niet betalen? Dán enkele dagen cel op water en 

brood. Ik denk dat zo nu en dan ouders destijds 

expres niet hebben betaald om het hun lieve 

spruit in te peperen.  

Discussies van het stadsbestuur over 'de jeugd van 

tegenwoordig' zijn discussies van alle tijden. Ko-

men kinderen in de puberteit, dan worden ze 

luidruchtig en halen rotstreken uit zodat volwas-

senen kennis kunnen nemen van het feit dat zij 

bestaan. Ze leren veel van elkaar door onderling 

contact in 'hangplekken', of volwassenen dat alles 

nu leuk vinden of niet.   

Die brutale jeugd van tegenwoordig in 1485, 1626 en 1796  
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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 
 

 



 

Pagina 19 DordtSenior december 2017 

Wat te doen in december en januari in Dordrecht?    Jan Geenen 

Wat is er verder te doen in december en januari  

Kinepolis Cine+ is een heerlijke filmmiddag voor iedereen die de 50 jaar nadert of ou-
der is en graag naar de film gaat. Tijdens de speciale voorstellingen van Cine+ presenteren 
wij u een gevarieerd aanbod van mooie, ontroerende, spannende en humoristische films. 
Kom langs en geniet voor slechts € 7,- p.p. van een fijne filmmiddag. Bovendien trakteren 
we u voor aanvang van de voorstellingen op een kopje koffie mét wat lekkers. 

Cine+ is een terugkerend evenement; data en tijden verschillen per maand. Bekijk in de filmagen-
da hieronder wanneer de Cine+ films bij uw bioscoop te zien zijn.  
Kinepolis Dordrecht inloop vanaf 13.30 uur start film 14.00. Tickets en informatie kinepolis.nl 

Kinepolis is te bereiken met de buslijn 10, halte Energiehuis 

Programma:  
5 december, verrassingsfilm  

Vrijdag 5 januari,  Sully met Tom Hanks: Op 15 januari 2009, was de wereld getuige van het 
'Mirakel op de Hudson' toen piloot Chesley Sully Sullenberger (Tom Hanks) zijn defecte vliegtuig met een 
noodlanding op het ijskoude water van de Hudson rivier wist te landen.  

Vrijdag 19 januari, Wakefield, Als je alles achter je kon laten en opnieuw kon beginnen, zou je dit 
dan doen? De schrijver van Memoirs of a Geisha en The Curious Case of Benjamin Button brengt met 
Wakefield weer een origineel verhaal naar het filmdoek. Howard Wakefield (Bryan Cranston) is een suc-
cesvol advocaat, echtgenoot en vader die in een opwelling besluit zijn, voor de buitenwereld perfect 
ogende, leven achter zich te laten. Hij verschuilt zich stiekem op de zolder van zijn garage en obser-
veert zijn vrouw (Jennifer Garner) en hun twee dochters. Hoe gaat zijn gezin om met zijn plotselinge 
afwezigheid? Howard bespiedt van een afstand zijn vertrouwde omgeving en neemt je mee in de herin-
neringen en gedachten die bij hem naar boven komen. Maar is wat hij door het raam observeert enkel 
zijn verleden? Of ligt hier ook zijn toekomst?  

Kerstmarkt Dordrecht 
Van vrijdag 15 december t/m zondag 17 december 
(Historische) binnenstad. Gratis. 

De Kerstmarkt Dordrecht is met circa 350 kramen 
en pagodetenten de grootste en meest sfeervolle 
kerstmarkt van Nederland. Verspreid over de bin-
nenstad zijn er ‘hotspots’ waar kerstliederen ten 
gehore gebracht worden. Het is tevens het perfec-
te weekend om te shoppen voor kerstcadeaus. Met 
gezellige pleinen, sfeervolle podia en vertier in de 
Grotekerkstuin, is de Kerstmarkt een belevenis op 
zich. 
 
 

Tip: Expositie Jongkind & Vrienden  
Dordrechts museum met werken van Monet,  
Sisley, Bouden, Daubigny en anderen  
te bezoeken t/m 13 mei 2018 

Jongkind en het impressionisme 
Jongkind werd geboren in Overijssel in 1819, in 
het grensdorp Lattrop. Jongkind kreeg zijn oplei-
ding aan de Tekenacademie van Den Haag. Ook 
ontving hij lessen van Andreas Schelfhout, één van 
de meesters van het romantische landschap. 
Schelfhout spoorde zijn leerlingen aan om studies 
in de vrije natuur te maken, op het strand en in 
de polders. Jongkind werd door Charles Rochussen 
geïntroduceerd bij het hof, waar hij de opdracht 
kreeg om aquarellen van de valkenjacht te maken.  
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Advertentie 

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. Ondertussen waren zij ervan verzekerd dat de zorg voor hun geliefde, in de meeste gevallen 
ging het om een echtgeno(o)t(e), onverminderd doorging. 
 
Om een kijkje te nemen in het leven van zo’n mantelzorger hebben 
we gevraagd of twee dames hun ervaringen door willen geven. In het 
kort kunt u lezen waarom zij kiezen voor vervangende mantelzorg 
bij Maison Patrick; mevrouw Weldering; “Tien jaar lijdt mijn man 
inmiddels aan de ziekte van Alzheimer en het wordt steeds zwaar-
der. Vooral door het gedrag wat door deze ziekte wordt veroorzaakt. 
Ik ben blij dat mijn man nu voor dagopvang bij Maison Patrick kan 
zijn. Er heerst een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Voor zowel gast als 
familie een fijne oplossing. Dat maakte het voor mij minder moeilijk 
om deze keuze te maken. Zo heb ik af en toe een dag dat ik mijn din-
gen kan doen zonder op mijn man te hoeven letten”. 
Ook voor mevrouw Van de Besselaar is Maison Patrick een goede 
oplossing; “Maison Patrick geeft mij de mogelijkheid om op adem te komen en bij te tanken. Soms is 
dat een verademing en heb ik daar behoefte aan. Even alleen verantwoordelijk zijn voor mijn eigen 
leven helpt me om de zorg en aandacht voor mijn man vol te houden.” 
Bent u geï nteresseerd en wilt u meer weten over ons logeerhuis?  
Neemt u daarvoor contact op met Patrick Konings. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 
U bent van harte welkom bij ons in Bleskensgraaf. 

Maison Patrick:  

Vervangende mantelzorg, in een huiselijke sfeer 

Voor meer informatie over ons respijthuis:

f kijk op de website: www.maison-patrick.nl 
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Poëzie & Eindejaar 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 is het februarinummer.  

U kunt het verwachten in week 5, dat is van 29 januari t/m 3 februari. 

December. Een drukke maand. Voor boekhouders 

de afsluiting van de jaarstukken. Voor iedereen 

een tijd om terug te kijken naar het afgelopen 

jaar. Gelukkig kent deze maand hoogtepunten, 

waar we zuinig op moeten zijn. Zoals Sinterklaas. 

Van Ivo de Wijs vond ik 'Sinterklaas 2014' terug:  

De Sint komt bij ons op visite  

Met heel veel koek en weinig gard  

Hij komt tezamen met twee Pieten  

Voor vijfenvijftig euro - zwart! 

Als in een bekend sinterklaasliedje over de wind 

wordt gesproken zorgt dat bij Theo Danes voor 

een ongemakkelijk gevoel:  

Hoor de wind waait door de bomen  

hier in huis zelfs waait de wind  

Vrij onprettige symptomen  

Waar mijn arts maar niets op vindt  

We zien inmiddels hoe de dagen steeds korter 

worden. Gelukkig kent deze maand een omslag-

punt: 21 december is de kortste dag van het jaar. 

Josephine Banens schreef een haiku (een japans, 

kort, nietrijmend gedicht) over 'December':  

op de kortste dag  

zijn je dromen het langste  

over zomertijd   

bij kale takken  

werken piepkleine knoppen  

aan een nieuw begin  

de noordenwind raast,  

keukenramen klapperen,  

het laatste blad valt  

Daarna  gaan de dagen weer lengen en gaan we 

richting Kerstmis. Tot vervelens toe horen we dan 

overal vooral Engelse kerstliedjes. Een parodie  

op die teksten is geschreven door N. Wamelink.  

Het heet gewoon  'Kerstmis':  

Een Franse hengst, genaamd Noël,  

trok ergens aan de jinglebel.  

Een paard deed open, 't bleek al ras  

dat zij de merrie Christmas was. 

 

Als het eindelijk gedaan is met alle zoetsappige 

kerstdeuntjes wordt het tijd voor het echte 

'Kerstverhaal' met Driek van Wissen:   

Maria was hardnekkig maagd gebleven  

En omdat Jozef zei: "Schat, opgelet,  

Wij moeten strakjes met elkaar naar Bet..."  

Heeft zij haar man meteen een klap gegeven.  

Maar hij herhaalde met verstikte stem:  

"Wij moeten met elkaar naar Betlehem!"  

En dan  is het zo ver. Anton Chardon noemde het 

wat oneerbiedig 'Gods lovebaby':  

Vertederend, een baby in een stal.  

Mijn lippen spitsen zich. Voorzichtig kussen.  

Vernederend, een baby in een stal.  

Gods charmeoffensief, maar ondertussen. 

Hoe we dat vieren is inmiddels wel veranderd. 

Ook Coenraedt van Meerenburgh vindt dat niet 

allemaal even leuk. Dat blijkt uit 'Postvak in': 

De kerstboom staat, de kaarsen zijn ontstoken 

en op het gasstel pruttelt het konijn. 

De tafel is gedekt, een glaasje wijn; 

nooit heeft het me met Kerst aan iets ontbroken. 

Alleen de muren blijven nogal kaal. 

M'n kerstpost kreeg ik dit jaar digitaal. 

Een 'mooie' gewoonte aan het eind van het jaar: 

vuurwerk. Jan J. Pieterse schreef 'Zalig uiteinde': 

Die laatste dag van 't oude jaar 

nam hij afscheid met de woorden 

Die door 't te korte lontje niemand hoorde: ... 

En eer je het weet is het dan al 2018. Een echt 

mooie gewoonte is natuurlijk de nieuwjaarswens. 

Ik sluit mij graag aan bij Josephine Banens: 

Een nieuwjaarsviering daar hoort bij 

veel heil, geluk en denk aan mij 

maar het zou het goede overdrijven 

daar steeds mee aan de gang te blijven. 

Mijn wens is dus kort vormgegeven: 

"Denk vaak aan mij, maar dan heel even. 

En denken wij ook aan elkaar, 

dan wordt het vast een goed nieuwjaar!" 
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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 

Stadswinkel     14078 

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 078-2020020. 

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. 

Verjaardagskalender 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden  

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken. 

Alle leden die in december en januari jarig zijn (hoe oud je ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

Mevrouw J.H. Koppe-Muller, 2 december 89 jaar 

De heer M. Garama, 6 december 86 jaar 

Mevrouw A. Kuijt-Nijenhuis, 8 december 88 jaar 

Mevrouw E. in 't Hout-Blom, 14 december 87 jaar 

Mevrouw W.A. Pragt-Zodenkamp, 19 december 89 jaar 

Mevrouw L. van der Bosch-Ooms, 22 december 88 jaar 

De heer J. Hofwegen, 28 december 87 jaar 

Mevrouw D. Verhoeven-Snijder, 30 december 85 jaar 

Mevrouw M. Fortuin-van Dijl, 30 december 86 jaar 

De heer T.G. Bons, 31 december 86 jaar 

De heer J.F. Bruinse, 3 januari 94 jaar 

Mevrouw E.C. den Draak, 5 januari 87 jaar 

Mevrouw G. Garama-Boekhout, 7 januari 86 jaar 

Mevrouw M.W. Verkijk, 13 januari 87 jaar 

De heer G.R. van Genderen, 14 januari 87 jaar 

De heer R. Verhoeven, 15 januari 86 jaar 

Mevrouw K.H.E. van Konijnenburg-Klaas, 18 januari 87 jaar 

Mevrouw T. de Zeeuw-Barth, 20 januari 88 jaar 

Mevrouw J. van der Linden-Mulder, 22 januari 87 jaar 

De heer T. van 't Geloof, 27 januari 85 jaar 

De heer G.L. Ek, 28 januari 90 jaar 

Mevrouw M. Hermsen, 31 januari 91 jaar 








