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Joke Herrewijn-de Vries  
voorzitter 
en redactielid DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 

Groen van Prinstererweg 107 
3317 SK Dordrecht 
telefoon: 078-6170761 
e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Corrie Kieboom 
secretaris  

 

Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
telefoon: 06-36105856 
e-mail: c.kieboom23@upcmail.nl 

Lianne van Laak 
penningmeester 

Hooikade 10 
3311 CD Dordrecht 
telefoon: 06-46428542 
e-mail:liannevanlaak@hotmail.com 
IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond 

George Scheen 
adjunct-secretaris  

 

telefoon: 078-6172946 
e-mail: jgscheen@gmail.com 

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

 Martin Liefrink 
webmaster 

telefoon: 078-6187879 
e-mail: martin@dordtsenior.nl 

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

Ab Küchler 
eindredacteur DordtSenior 

telefoon: 078-6185567 
e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

  

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Kopij voor DordtSenior van oktober 2019 uiterlijk 11 september inleveren bij de redactie,  

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

of per e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

Wilt u verhuisberichten en berichten van overlijden sturen naar de ledenadministratie,  

Jan Geenen (zie hier boven)? 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
   4e jaargang nummer 7 

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

Co Wapperom–Peterson 
coördinator van de Reisclub 

telefoon: 078-6170022 
e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.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) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Liny van Konijnenburg 

 linykonijn@kpnmail.nl  

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 Martin Liefrink 

 ml.liefrink@telfort.nl 

 Kees van Wingerden 

 c.wingerden@upcmail.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 ledenadmin@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Jan Geenen 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

 Adverteren in dit blad? 

 Voor inlichtingen en/of tarieven      

 kunt u contact opnemen met  

 Jan Geenen (zie boven). 

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.  Joke Herrewijn-de Vries: Bericht van de voorzitter 

 Lianne van Laak: Betalingsachterstand contributie 

 

5. Toni van Dam: De veranderende maatschappij 

 Overlevingskans huidkanker sterk verbeterd 

  

7. Henk Kroon en Martin Liefrink: Focus op onze vrijwilliger 

 Zogezegd                        

 

9. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking  

 Najaarskledingbeurs UVV 

 

11. Co Wapperom-Peterson: Van de Reisclub 

 Mar Garama: Ingezonden brief  

 

13. Arie van Zanten: De les van een ware sociaaldemocraat 

   

15.  Martin Liefrink: Bericht van de webmaster 

 Ab Küchler: Limerick 

 

17. Tineke Mols: Poëziealbum-versje voor ouderen             

 Nederlanders zijn het in de basis erg eens 

   

18. 'Kletskassa' voor ouderen in Brabantse supermarkt 

  

19. Jan Geenen: Wat te doen in september in Dordrecht? 

 

20.  Harry Aardoom: Het Gerecht van Dordrecht 

 Winkels misleiden consumenten met adviesprijzen 

 

21. Aanmeldformulier 2019 

   

23.  Ab Küchler: Poëzie & Slordigheid 

 Bezorging DordtSenior in 2019 

 

24.  Verjaardagskalender 

 Nieuwe leden 

 SeniorService: belangrijke telefoonnummers   
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Bericht van de voorzitter 
Op 14 augustus kwam het voltallige bestuur bijeen.  

Als gast was aanwezig Martin Liefrink. Hij heeft een cursus website gevolgd en komt goed geïnformeerd 

over. Hij vertelde dat een flinke groep bezoekers van de website is gesignaleerd. Een link in ons blad 

naar onze website (en omgekeerd) heeft meerwaarde (zie pagina 15). 

Er zijn verschillende contacten geweest over lezingen: 100 jaar kiesrecht, de heer Jongeneel over 

EHBO, de fysiotherapie over speciale problematiek voor ouderen, zelfredzaamheid. De voorzitter zal 

één en ander opnemen. Computergebruik is eveneens iets wat van belang is voor de leden. 

Ab zal contact opnemen met het Da Vinci college. Hij zal vragen of de jongelui van onze ledenwerving 

een project kunnen maken.  

Uitgebreid bespreken we de meerwaarde van de FASv.  

De volgende bestuursvergadering is op  woensdag 11 september in het Polderwiel. 

Betalingsachterstand contributie 
 

Betalingsverzoek...          Lianne van Laak 

Beste leden, 

Sinds februari hebben er al vele verzoeken tot betaling van de contributie in dit blad gestaan. Deze her-
inneringen waren niet voor niets! Er zijn namelijk erg veel leden die moeite hebben met hun admi-
nistratie: er zijn nu nog ruim 100 leden die nog niet voldaan hebben aan hun betalingsplicht. Dit kunnen 
wij als vereniging (met lage contributie) niet missen. 

Binnenkort gaan wij de leden die nog niet betaald hebben aanschrijven. Dit vinden wij heel vervelend, 
maar wij kunnen niet anders: nu moeten wij extra geld uitgeven aan briefpapier en portokosten en dan 
praten wij nog niet eens over de extra tijd die het ons kost.  

Heeft u twijfels of u al betaald hebt, kijk dan even uw administratie na en maak alsnog uw contributie 
over op onze rekening, NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond. 

Heeft u uw contributie al betaald, dan danken wij u! 

Wij hebben in het verleden gekozen om geen automatische incasso of acceptgiro te doen, zo kunnen we 
de contributie laag houden. Met een beetje discipline kunnen we de goedkoopste seniorenbond van Dor-
drecht blijven.  
We zijn nog aan het bekijken hoe we de contributie-inning kunnen verbeteren. 
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Voor ons plan om vervoer te regelen voor leden die een activiteit van ons willen bijwonen  
maar geen eigen vervoer hebben, zoeken wij een coördinator. 

Slechts enkele keren per jaar!

De veranderende maatschappij            Toni van Dam 

Een Hot Item, om maar eens in goed Nederlands 

te beginnen. Moeilijk, moeilijk en in onze tegen-

woordige maatschappij blijkbaar een probleem.  

In al het gekissebis, ook door deskundigen, wil 

deze dame ook een duit in het boerka-zakje 

doen. Punt een vind ik het ronduit onbeleefd om 

mijn zonnebril op te houden als ik met iemand in 

gesprek kom. Dus met iemand een gesprek aan-

knopen waarvan je de ogen niet kunt zien, zal ik 

niet gauw doen. Maar om bang te worden van een 

vrouw in een boerka, zoals die journaliste bij Ji-

nek  aanvoerde, gaat me iets te ver, dat vond ik 

overdreven. Maar ja: zij werkt  voor een bepaal-

de Nederlandse krant, waar graag olie op golven 

wordt gegooid. Net zo overdreven als die (sinds 

twee jaar) boerka dragende vrouw in een voor 

haar alles verhullend gewaad in datzelfde praat-

programma. Puur Hollands zo te horen, inmiddels 

gescheiden, dus neem ik aan, niet meer onder 

druk van haar echtgenoot? Mooie bruine ogen die 

je bij haar nog wel kon zien.  

Maar wat nu te denken van het volgende: ik stap-

te in de trein en nam plaats naast een jonge moe-

der met haar twee kinderen, een jongetje en een 

iets ouder zusje. Op een bepaald station stapte 

een boerka dragende vrouw in (althans ik neem 

aan dat het een vrouw was) en nam plaats pal 

tegenover moeder en kinderen.   

Opeens zette het ventje het op een gillen, doods-

bang leek hij en van de weeromstuit zette ook 

het zusje het op een krijsen. Het jongetje vloog 

zijn moeder om de nek en natuurlijk moest ook 

het zusje worden getroost. Het gaf me toch een 

consternatie, niet gewoon meer. Tot slot verliet 

moeder met de nog steeds huilende kinderen de 

coupé en vond een ander plekje.  

Daar heb ik nou, tot nu toe, geen enkele deskun-

dige over gehoord, dat zo’n verschijning angst 

kan oproepen. Bij kinderen dan…. De journaliste 

uit bovengenoemd programma was ook bang zei 

ze, terwijl zij in de vetrekhal op haar vliegtuig 

wachtte met rondom haar vrouwen die een boer-

ka droegen. Zij vond het 'eng' en zag geen kans 

een gesprekje aan te knopen, dat vond zij jam-

mer. Trouwen: een gesprekje aanknopen is er 

tegenwoordig toch al niet meer bij want iedereen 

zit met een iPhone! Maar dit terzijde…..  

Nogmaals, dat vond ik een beetje overdreven. 

Wij, ouderen, lezen de krant, zijn toch min of 

meer op de hoogte, maar kleine kinderen? Mis-

schien wanneer zij in de grote stad wonen waar 

men zulke verschijningen wel vaker ziet!  

Een verbod? Dat is er al sinds kort, maar over-

heidsinstellingen en openbaar vervoer - en niet te 

vergeten politiemensen - zijn  niet van plan aan-

gifte te doen of te bekeuren.  

Dus wat nu? Wettelijk komen we daar niet uit, 

denk ik. Neem, zeker tijdens een lange treinreis 

een fijn boek mee, want gaan zitten bellen, zo-

dat de hele coupé kan meeluisteren, is geen op-

lossing voor  

                                Toni van Dam 

Nee, ik hou er niet van als je niet kunt zien wat iets voorstelt 

Overlevingskans huidkanker sterk verbeterd 
De overlevingskansen van patiënten met ernstige huidkanker is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat 

komt vooral door nieuwe medicijnen. Dat blijkt uit cijfers die zijn gepresenteerd op een congres in Am-

sterdam, meldt Het Financieele Dagblad. 

Steeds meer patiënten met ernstige huidkanker (uitgezaaid melanoom) weten de ziekte te overleven. 

Nederlandse patiënten die in 2015 de diagnose uitgezaaid melanoom kregen, zouden met een kans van 

36,2 procent nog zeker drie jaar kunnen leven. Tien jaar geleden was de diagnose bij uitgezaaid mela-

noom vrijwel een doodvonnis: toen overleden vrijwel alle patiënten binnen twaalf maanden. 
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Foto Martin Liefrink 

Foto Martin Liefrink 

Foto Martin Liefrink 

Focus op onze vrijwilliger                          

Interview met Co Wapperom-Peterson                        Henk Kroon 

Als team 'Focus op onze vrijwilliger' gaan we Co interviewen. Niet alleen omdat zij scheidend secreta-

ris is, maar zij is ook medeoprichter van de Dordtse Seniorenbond en daar zijn we haar zeer dankbaar 

voor. Martin en ik stappen in de lift van Co’s woondomein. ‘Shalom’ staat er op een bord als je haar 

appartement betreedt.   

Co is een echte Dordtse, haar grootvader werkte in de 19e eeuw al aan de Kromhout als 'koperslager' 

bij een gilde met eigen keurmerk. Co is van Joodse 

oorsprong, tijdens 40/45 zat zij als leerling op een 

school waarvan één leerkracht van Duitse afkomst 

was… Deze leerkracht was genaturaliseerd, had de Ne-

derlandse nationaliteit en bovendien was hij zeer neu-

traal en behulpzaam. Als de naam van een leerling te 

Joods was gaf hij hen een andere naam. Voor Co werd 

het Petersen in plaats van Peterson. Toen begreep ze 

dat niet, maar ze is hem er nu nog dankbaar voor.  

Enkele jaren na de oorlog, op 14 mei 1948, trad Co in 

Dordrecht in het huwelijk, juist op de dag dat in Israël 

de onafhankelijkheidsverklaring werd uitgesproken. 

Co was in het arbeidsproces 'maatschappelijk werkster' 

bij de Sociale Dienst, met disciplines 'Blijf van m’n lijf' 

en 'Ouderenhulp'. Ze was geen stilzitter: tijdens de pe-

riode toen ze nog werkte vroeg de vrouw van de wet-

houder (ruim 30 jaar geleden) of Co lid wilde worden 

van de ANBO. Dat heeft Co gedaan en 20 jaar geleden 

is zij actief lid geworden. In 2005 werd zij erelid en in 2008 waarnemend voorzitter. Co was actief bij 

het driebondenoverleg (KBO, PCOB en Seniorenbond), zat ook in de politiek en de vakbond. Haar doch-

ter kwam toentertijd op visite en zei: "Ma, je moet eens naar de kapper" verder zei ze niks… Er zit een 

addertje onder het gras, dacht Co. De clou was dat Co voor haar activiteiten werd geridderd in de Or-

de van Oranje-Nassau!   

De taken van Co bij de Dordtse Seniorenbond waren bestuurlijk. Van januari 2016 tot mei 2019 was zij 

lid van het bestuur (ze nam in die tijd het secretarisstokje over van Arie van Zanten); vanaf januari 

2016 was zij coördinator van de Reisclub, samen met Wilma Molendijk, op 50/50 basis. Co en  Wilma  

kennen elkaar al lang: het eerste reisje dat zij samen met de heer A. van Beek organiseerden was op 

23 november 2000, toen nog voor de ANBO.  Co en Wilma hebben voor de Dordtse Seniorenbond inmid-

dels diverse reisjes (busreizen) georganiseerd. De samenwerking met de huidige Touroperator is prima: 

er is keuze uit tientallen reisjes en je moet goed uitpluizen welk reisje voor onze doelgroep geschikt is 

en probleempjes lossen we samen op.   

Het eind van dit jaar proberen we een leuk reisje te regelen, vorig jaar was dat het Kermismuseum. 

Wees er dus snel bij luitjes, de reisjes zijn zeer in trek.  

Nee, aan sport doe ik niet, zegt Co, ik loop of fiets wel.   

Een minpunt van mijn functie? Helaas geen tijd meer voor mijn hobby ‘tekenen’.  

Een pluspunt?.., dat zijn zeker de leuke reisjes! 

Zogezegd 
Wie nooit van mening is veranderd, heeft nooit nagedacht (Hans Wiegel) 

De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan leden en families, die bericht hebben  
gestuurd van huwelijk, verjaardagen, opnamen in ziekenhuis, ziektes, overlijden, et cetera.  

Deze berichten moeten worden gestuurd  
naar de coördinator Wilma Molendijk, zie pagina 1. 

Foto Martin Liefrink 
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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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Joke Herrewijn-de Vries Boekbespreking    
'De Bruggenbouwer'van Marcus Zusak 

Marcus Zusak (1975) is vooral bekend met  zijn 

boek 'De boekendief'. Dat boek van 2005 kreeg 

verschillende prijzen. Nu, na 13 jaar, is dit nieu-

we werk tot stand gekomen.  

De vader in het verhaal was Michael Dunbar. De 

vijf Dunbarzonen zijn: de oudste Matthew, Rory, 

Henry, Clayton en Tho-

mas. De dieren van het 

boek: Achilles de muil-

ezel, de duif Telemachus, 

de hond een bordercolly 

Rosie, de kat Hector en de 

vis Agamemnon. Namen 

uit de Ilias. De boeken die 

voorkomen zijn de Odys-

see, de Ilias en de Steen-

houwer. Het lijkt of de 

oudste zoon het boek 

schrijft over zijn broers 

en zijn ouders. Er wordt 

gespeeld met de tijd. Eerst lees je hoofdstukken 

over de jeugd van de moeder, dan over de broers, 

om later weer terug te schakelen in de tijd. Dat is 

wat verwarrend. Je even te realiseren waar zijn 

we nu weer in welke tijd. In het verhaal vallen 

puzzelstukjes ineen. Steeds begrijp je beter 

waarover bepaalde zaken genoemd zijn. Bij voor-

beeld de wasknijper.  Het verhaal draait om de 

jongens in een onduidelijke tijd op een toch wel 

onduidelijke plaats.  

De moeder Penelope overlijdt aan kanker. Kort 

daarop verdwijnt de vader spoorloos. De jongens 

voelen zich in de steek gelaten door hem. Op een 

dag komt vader Michael terug en vraagt iets aan 

de jongens. Hij moet een brug bouwen en wie wil 

hem helpen. Clayton gaat dat doen en bouwt sa-

men met zijn vader de brug. Jammer dat de En-

gelse titel 'Bridge of clay' niet tot zijn recht komt 

in het Nederlands. Clay betekent klei en is de 

naam van de hoofdpersoon. Over klei zei Zusak in 

een interview: je kunt het goed vormen en boet-

seren zo je wil. Al is vuur nodig voor de definitie-

ve vorm. Verschillende gebeurtenissen vormen en 

hervormen Clay, maar het is zijn vriendin Carey 

die het vuur wordt dat hem zijn structuur geeft.  

Het verhaal van Clay, de op één na jongste die 

zijn vader helpt een brug over de rivier te bou-

wen, is de draad door het gehele boek. Bij het 

begin is het zoeken en wat overlezen maar mond-

jesmaat licht Zusak toe hoe alle vorken in alle 

stelen zitten.   Iedere persoon heeft zijn/haar ei-

gen problemen. Aanvankelijk leg je het boek ge-

makkelijk weg, maar plots pakt het verhaal je 

met liefde, menselijkheid ziekte en dood. Het 

begin is aldus: In den beginne waren er een moor-

denaar een muilezel en een jongen. Maar dit is 

het begin het is ervoor en ik ben er, ik ben Mat-

thew en hier ben ik in de keuken, in de nacht - de 

oude riviermonding van licht - en ik tik tik tik, om 

mij heen is het stil in huis… 

Najaarskledingbeurs UVV 

Van 7 tot 11 oktober 2019 vindt in het zalencentrum van de Pauluskerk, Albertine 

Agnesstraat 2, weer de Najaarskledingbeurs van de UVV plaats voor dames- en kin-

derkleding (vanaf maat 86). Bij uitstek de gelegenheid voor de modebewuste 

vrouw om haar garderobe voor een schappelijke prijs uit te breiden. 

Inleveren van maximaal 15 stuks najaars- en winterkleding kan op vrijdag 4 oktober van 9.00 uur tot 

16.00 uur. Vanaf 8.00 uur worden volgnummers uitgegeven. Alleen kleding die heel, schoon en modieus 

is wordt ingenomen.  

Van de verkochte artikelen krijgt u 50% uitbetaald. Overgebleven kleding kan worden teruggegeven of 

worden gedoneerd voor diverse goede doelen, waaronder de Kledingbank. 

De verkoop is van maandag 7 oktober van 9.30 uur tot 21.00 uur en op dinsdag 8 oktober van 9.30 uur 

tot 17.00 uur. Op woensdag 9 oktober is er algehele uitverkoop. Afrekenen op vrijdag 11 oktober van 

9.30 uur tot 11.30 uur. 

Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tevens zal er bij de kassa een busje staan waarin 

u hiervoor kunt doneren. Voor meer informatie belt u met 078-6172802. 
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Zoals gebruikelijk  zijn leden en belangstellenden van harte welkom. 
We vertrekken om 8.00 uur van de Hellingen en om 8.15 uur van het Dalmeyerplein. 

Wij rijden eerst naar Tollenbeek, waar we in restaurant De Goede Aanloop wel-

kom worden geheten met koffie en gebak. Daarna volgt een tocht door de Noord-

oostpolder met een gids. De gids geeft uitleg bij diverse objecten. Hierna gaan 

we terug naar de Goede Aanloop en daar wacht ons een diner. 

Na de maaltijd rijden we naar Urk.  

Urk telt ruim 20.000 inwoners en is de 

kleinste gemeente van de provincie Flevoland, maar wel met 

een eigen dialect en zelfs een eigen volkslied. Op Urk gaan 

we aan boord van de Zuiderzee om te varen over het IJssel-

meer en om vanaf het water te genieten van het uitzicht op dit 

voormalige eiland.  

Uiteindelijk keren we huiswaarts na deze zeer afwisselende tocht. 
 

De kosten voor deze tocht zijn 52 euro per persoon. 

 
U kunt zich opgeven bij Wilma Molendijk, telefoon 078-6173566 of bij Co Wapperom, telefoon 

078-6170022. Wij verzoeken u daarna de reiskosten over te maken naar onze bankrekening  

NL66 INGB 0007 2441 50 ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond. 

Van de Reisclub         Co Wapperom-Peterson 

Alle goede dingen ineen 

   donderdag 19 september 2019 

 

Ingezonden brief                Mar Garama 

Wat een verrassing! Na het uitlopen van mijn 46ste Vierdaagse in Nijmegen kreeg ik namens de reisclub 

een prachtig boeket. Mijn hartelijke dank hiervoor. 

Hoe is dat gewandel begonnen? Als jongen was mijn eerste wandeling bij de zoge-

naamde Paaswandeltochten van de toenmalige biscuitfabriek de Victoria, bij de 

meeste van u wel bekend. Daarna volgden diverse wandelingen. 

Uiteindelijk stopte dat allemaal. Tot ik in 1968 op mijn werk bij de PTT hoorde dat 

er een groepje naar Nijmegen wilde gaan om een keer met de Vierdaagse mee te 

doen. Dit sprak mij wel aan, temeer daar ik vond dat ik te weinig beweging kreeg. 

Sinds die tijd ben ik weer gaan stappen tot op heden. Jammer genoeg heb ik enkele 

jaren Nijmegen moeten overslaan. Van het oorspronkelijke groepje ben ik met nog 

één wandelmaatje druk bezig om in een goede conditie te blijven. Wij stappen nu 

al 48 jaar samen en zijn nog steeds niet uitgepraat. Wij lossen samen alle wereld-

problemen op. Helaas: dat helpt toch ook niet. Iedere week  gaan we een dag op 

stap. Mits het weer goed is, want we zijn wel mooi-weer-wandelaars. We hobbelen dan onder andere 

naar Ikea Barendrecht en terug om koffie te drinken met appelgebak. Maar in Breda zetten ze ook een 

lekker bakkie op tafel. Alleen gaan we dan met de trein naar huis. Daarnaast hebben we samen lange-

afstandsroutes gelopen, waaronder het bekende Pieterpad. 

Ik krijg tegenwoordig wel steeds de vraag "Ga je volgend jaar weer?" Daar kan ik moeilijk op antwoor-

den. Blijft de gezondheid en conditie goed? Maar als dit allemaal goed blijft gaan, hoop ik volgend jaar 

weer aan de start te staan. Het werkt wel verslavend. Het jaar bestaat voor ons uit twee delen: één helft 

voor Nijmegen en één daar na. 
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De les van een ware sociaaldemocraat   Arie van Zanten 

 

De publieke sector is vermarkt 

Na Den Uyl is de PvdA (te) ver meegegaan in het toen-

malige modieuze denken dat de publieke sector zich 

de marktsector ten voorbeeld zou moeten stellen en in 

de eerste plaats moet worden beoordeeld  in termen 

van efficiëntie, vraagsturing, prestatiemeting  en 

klantgerichtheid. Daardoor is het vertrouwen van de 

kiezer in  de PvdA als hoeder van het publieke belang 

geschaad. Dit ging vooral in de periode van Wim Kok 

behoorlijk ver. In het kader van 'de derde weg' werd 

samen met Tony Blair, Bill Clinton en Gerhard Schröder 

de markt min of meer heilig verklaard. 

De vraag is achteraf of de keuze om de publieke sector 

onder de heilzame tucht van de markt te brengen wel 

een verstandige is geweest en of we wellicht een an-

dere weg moeten inslaan. Laten we eerst eens nagaan 

hoe deze keuze voor de markt in ons land is 'verkocht'. 

 

Onze participatiemaatschappij 

September 2013 kondigde onze koning Willem-

Alexander aan dat de verzorgingsstaat van de twintig-

ste eeuw tot het verleden behoorde. In  plaats van  

zich verlaten op de nationale overheid, moesten de 

mensen volgens hem de verantwoordelijkheid nemen 

voor  hun eigen toekomst en hun eigen sociale en fi-

nanciële vangnetten verzorgen. Willem-Alexander zei 

verder dat mensen tegenwoordig verwachten en willen 

dat ze 'hun eigen keuzes kunnen maken, hun  eigen 

levens inrichten, en er ook voor anderen kunnen zijn.' 

Tja, wat klinkt dat even mooi, hè! Het  leven ziet er 

prachtig en zonnig uit voor wie zich gemakkelijk kan 

aanpassen aan deze nieuwe definitie en uiteraard be-

schikt over voldoende eigen inkomen, opleiding en 

vooral  een goed functionerend sociaal netwerk. Ech-

ter zo prachtig ziet de werkelijkheid er niet voor ie-

dereen uit en dan blijkt de keuzevrijheid akelig be-

perkt. 

De keuze voor de participatiemaatschappij is destijds 

gemaakt op  basis van economische argumenten 'de 

verzorgingsstaat is niet houdbaar en vooral te duur' en 

verkocht onder het motto van 'keuzevrijheid'. Feitelijk 

staat die voor consumptievrijheid en investeringsvrij-

heid.  

In de praktijk betekent dit dat alles, ook essentiële 

zaken als gezondheid, onderwijs, energie, water, 

openbaar vervoer en een betaalbaar dak boven je 

hoofd  et cetera geprivatiseerd wordt onder de aanna-

me dat  de 'markt' dit beter kan regelen dan de over-

heid. 

En functioneert onze participatiemaatschappij nu goed 

en zijn we hier gelukkig mee? Nou bepaald niet. 

 

De onvrede van de burger 

In zijn boek 'Veenbrand' schetst Kim Putters, directeur 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat we in  een 

spagaat zitten. Enerzijds behoort Nederland tot de top 

10 van de meest welvarende landen en anderzijds zijn 

we behoorlijk onzeker en zelfs ontevreden, zeker als 

het  gaat om ons vertrouwen in de overheid en toe-

komst. En precies daar wringt de schoen stevig.  Want 

heeft die overheid niet zoveel mogelijk overgelaten 

aan de markt en poogt die overheid  niet via aanbeste-

dingen 'een ondernemer' te zijn die namens die burgers 

verdient? 

Dat is echter niet alles. Op dit moment treden er we-

reldwijd allerlei veranderingen  op, veranderen be-

staande machts- en economische verhoudingen, vallen 

vroegere zekerheden weg en krijgen we steeds vaker 

te maken met de gevolgen van ons veranderende kli-

maat. Kortom we leven in meer onzekere tijden en 

zijn steeds vaker op zoek naar nieuwe antwoorden. 

 

De les van de financiële crisis 2008 

Als de financiële crisis een ding  duidelijk heeft ge-

maakt dan is het dat markten die te veel aan zich zelf 

worden overgelaten enorme maatschappelijke schade 

kunnen veroorzaken. En als er ook een ding volstrekt 

duidelijk is geworden, dan is het dat deze sector zelf 

er niets, maar dan ook niets van heeft geleerd en 

doodleuk doorgaat met graaien. 

Het is een grote illusie  te veronderstellen dat de sec-

tor zelf orde op zaken stelt.  

Dat zal de overheid namens ons moeten doen en als 

het moet met stevige maatregelen, want het kan niet 

zo zijn dat deze sector een vrijbrief krijgt met ons 

geld monopoly te  spelen en als het misgaat doodleuk 

weer de rekening presenteren.. 

 

De opgave voor de toekomst: de vierde weg 

En er moet  nog veel meer gebeuren. We moeten  

rigoureus kiezen voor een andere, een vierde weg.  

Onze collectieve voorzieningen behoren weer in  

handen te komen van ons zelf en namens ons van de 

overheid. Niet de (grote) graaiers behoren de dienst 

uit te maken in ons land maar gewone, 

betrokken burgers, met een overheid en 

politici waar ze weer het volste vertrou-

wen in kunnen hebben. We moeten weer 

terug naar een samenleving waarin 

rechtvaardige spreiding van kennis, inko-

men en macht in het vaandel staat. Dat 

is de wijze les van Joop den Uyl. 

Op 9 augustus jongstleden zou Joop den Uyl 100 jaar zijn geworden. Hij erkende dat het kapitalisme 

door sociale wetgeving, overheidsbemoeienis en overleg tussen vakbeweging en werkgevers een men-

selijk gezicht had gekregen. Als belangrijkste  opdracht voor sociaal–democratie formuleerde Den Uyl 

de rechtvaardige spreiding van inkomen, kennis en macht. Dit artikel gaat in op de vraag waar we nu 

staan en of we een andere - een vierde - weg zouden moeten kiezen. 
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Bericht van de webmaster       Martin Liefrink 

In de vorige DordtSenior stond een uitnodiging om de site te volgen op internet. Daar stond ook een 

mooie QR code om te scannen. Vooral dat laatste was wat snel door de bocht. Inmiddels is mij duidelijk 

geworden dat veel leden al moeite hebben om de site op internet te vinden en te bekijken. Om dit wat 

makkelijker te maken is een snelkoppeling op het bureaublad gewenst. Dit kunt u zelf maken met onder-

staande instructies. Mocht dit uzelf niet lukken dan is de hulp van kinderen, of misschien nog beter, 

kleinkinderen, in te roepen. 

 

Snelkoppeling op PC 

1) Ga met het pijltje van de muis op een vrije plek op het beeldscherm staan. 

2) Druk de rechter muistoets in. 

3) Kies Nieuw en daarna Snelkoppeling 

4) Typ bij Locatie van item: www.dordtsenior.nl 

5) Kies Volgende 

6) Typ bij Geef deze snelkoppeling een naam: www.dordtsenior.nl 

7) Kies Voltooien 

Er verschijnt een icoon op het scherm. Door hierop dubbel te klikken komt de site van DordtSenior te-

voorschijn. Als u op deze site bent kunt u klikken op bijvoorbeeld bestuur of fotoalbum. Genoeg om naar 

hartenlust uit te proberen.  

 

Snelkoppeling op Smartphone (zie ook www.bit.do/mll-Smart) 

1) Ga naar: www.dordtsenior.nl 

2) Druk op drie puntjes 

3) Druk op Toevoegen aan startscherm 

4) Voer nu een naam in 

5) Druk op Toevoegen 

 

Vooraankondiging 

Wij zijn bezig om voor de leden van de Dordtse Seniorenbond een middag te organiseren waar u wegwijs 

wordt gemaakt op uw Smartphone, tablet, iPhone of laptop. Die mag u dan meenemen, want het is inter-

actief. Veel mensen hebben moeite met het omgaan met deze zaken omdat het hen nooit is uitgelegd. 

En daar gaan we die middag wat aan doen. Ik hoor graag van u of u belangstelling hebt.  

Ik hoor ook graag van u of u nog bepaalde problemen hebt. We kunnen daar dan rekening mee houden. 

 

Ook op– of aanmerkingen om de website te verfraaien zijn welkom. Het is onmogelijk een aantrekkelijke 

site te maken zonder medewerking van de leden. Help mee! 

Nieuw overzicht van Seniorenvervoer in Dordrecht 

Op onze site staat een mooi overzicht van de vervoersmogelijkheden voor de 

senioren in onze stad. 

Ga daarvoor naar www.dordtsenior.nl/senior-service naar de handige linken 

en klik op Seniorenvervoer. U kunt ook direct gaan naar bit.do/mll-vervoer  

Limerick: Ouwe Taart             Ab Küchler  

In een snoezig flatje aan de Staart 

Woonde een lekkere ouwe taart 

    Ik bedacht spontaan: 

    We bieden haar aan 

Als traktatie voor iemand die verjaart 

http://www.dordtsenior.nl/senior-service
http://bit.do/mll-vervoer
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Taal typerend voor Nederland  

De Nederlandse taal wordt veruit het vaakst ge-

noemd als ‘typerend voor Nederland’. Het is ook 

wat veruit de meeste ondervraagden noemen als 

factor die bijdraagt aan het gevoel van verbon-

denheid met ons land. Daarna volgen vrijheid, 

Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei, Be-

vrijdingsdag op 5 mei, de vlag en pakjesavond/

Sinterklaas. Dit wordt daarmee net iets vaker ge-

noemd dan de gelijkheid van man en vrouw voor 

de wet en de vrijheid van meningsuiting. 

Belang van tradities  

Het SCP signaleert dat in het debat over identi-

teit wel heel verschillend wordt gedacht over het 

belang van symbolen en tradities enerzijds en 

burgerlijke vrijheden anderzijds. Mensen die sym-

bolen en tradities, zoals Sinterklaas en de vlag 

noemen als belangrijke verbindende kenmerken, 

''zijn geneigd te denken in termen van dé Neder-

landse identiteit", schrijft het planbureau. Ze vin-

den dan ook vaak dat de overheid tradities moet 

beschermen. 

Burgerlijke vrijheden  

Anderen voelen zich juist meer verbonden met de 

burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van me-

ningsuiting en religie en het recht op demonstre-

ren. Ze verwachten vooral dat de overheid die 

rechten waarborgt. Dit soort verschillen komt 

versterkt door (sociale) media tot uiting in hoog-

oplopende debatten over kwesties als Zwarte 

Piet. Dan lijkt de verdeeldheid groot. ''Waar Ne-

derlanders het wél over eens zijn, sneuvelt in de 

discussie, waar we het níét over eens zijn, wordt 

juist breed uitgemeten'', constateren de onder-

zoekers, die hun rapport de titel 'Denkend aan 

Nederland' hebben gegeven.  

 

                                                                     

Nederlanders zijn het in de basis erg eens 
Nederland lijkt soms een gepolariseerd land, maar Nederlanders zijn het 'in de basis erg met 

elkaar eens'. Dat blijkt uit onderzoek naar de Nederlandse identiteit van het Sociaal- en Cultu-

reel Planbureau (SCP). ''Er komen opvallend weinig verschillen tussen Nederlanders naar ge-

slacht, leeftijd, opleiding en afkomst naar voren'', aldus het planbureau.  

Op de vraag of er een Nederlandse identiteit bestaat, antwoordt een minderheid van 41 pro-

cent volmondig ja. Een nog net iets groter deel van de 5000 ondervraagden, 42 procent, vindt 

dat er 'in sommige opzichten' sprake is van een Nederlandse identiteit. Slechts 6 procent wijst 

het bestaan van een Nederlandse identiteit geheel af. 

Poëziealbum-versje voor ouderen            Tineke Mols  
Blijf actief en blijf ondeugend  

Beweeg genoeg en wees ‘ns stout  

Train je hersenen voldoende   

en doe nu en dan iets fout  

Als je geld hebt, wees niet zuinig  

behalve wel dan op jezelf  

Heb je kinderen, maak geen ruzie  

Bemin familie als vanzelf   

 

 

 

Koester al je grijze haren  

Ook je pijntjes nu en dan  

En vooral: koop geen geraniums  

Da’s al wat ik je zeggen kan 

Wij vinden dat het hoog tijd wordt om wat meer activiteiten aan te bieden. 

Het bekende probleem is: wie wil zich daarvoor inspannen?  

Wij hebben plannen zat, maar zolang deze commissie uit slechts één persoon bestaat  

kan daar niet veel uitkomen... 
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'Kletskassa' voor ouderen in Brabantse supermarkt 
Een 'kletskassa' voor ouderen in de supermarkt. Die komt er 

in een Jumbo-supermarkt in Vlijmen, Brabant.  

Het koffiehoekje in de plaatselijke supermarkt moet een 

ontmoetingsplek worden voor ouderen en vrijwilligers. De 

koffiehoek werd afgelopen woensdag geopend door minister 

Hugo de Jonge en de 94-jarige Christien Smits. 

"Het is een nieuw soort kassa voor mensen die niet zo veel 

haast hebben en misschien wel behoefte hebben om een 

praatje te maken", vertelt Jumbo-topvrouw Colette Cloosterman-van Eerd vol trots, "we ver-

wachten er echt heel veel van." 
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In september kunt u ook naar CinePlus 
Kinepolis Cine+ is een heerlijke filmmiddag voor iedereen die de 50 jaar nadert of ouder 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 filmagenda hieron-
der wanneer de Cine+ films bij uw bioscoop te zien zijn.  

The Wife  donderdag 12 september, 14.00 uur Drama: duur 100 minuten.  
Joan Castleman heeft veertig jaar lang haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de lite-
raire succescarrière van haar charismatische man Joe Castleman. Hun pact zorgde voor een stevig 
huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de Nobelprijs voor 
Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim te onthullen waardoor alles in één klap op los-
se schroeven komt te staan. Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater spelen de hoofdrol-

len in The Wife. Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke relaties. 

Red Joan donderdag 26 en zondag 29 september 14.00 uur liefde/romantiek/drama.   
Biografisch 110 min.  
Red Joan, een historisch en waargebeurd misdaaddrama over een vrouw die in de Tweede We-
reldoorlog de geschiedenis voorgoed veranderde.  

Kinepolisinloop vanaf 13.30 uur start film 14.00. Programma, tickets en informatie kinepolis.nl.   

Kinepolis is te bereiken met de buslijn 10, vanaf Centraal Station, halte Energiehuis. 

Wat te doen in september in Dordrecht?     Jan Geenen 

Dordrecht Pride, Beverwijcksplein  
Vrijdag 6 en zaterdag 7 september   
Na vier succesvolle edities van Dordrecht Pride komt 
het roze festival weer terug in Dordrecht.  

Vrijdag 6 september  
Drijf-in bios Openluchtfilm in de Spuihaven.   
'Mama Mia , here We Go 'Again'  
20.30 uur ABBA Tribute  
21.00 uur Film 'Mama Mia, Here We Go Again' 
Kom zaterdag 7 september naar Dordrecht Pride op 
het Beverwijcksplein! Vanaf 's middags 14.00 uur is 
er een Roze Lifestylemarkt, kun je trouwen voor  
één dag in de grote Roze opblaaskerk en zijn er kin-
deractiviteiten en sportclinics. Ook is er een uitge-
breid muzikaal programma: wanneer de Pride Walk 
op het Beverwijcksplein aankomt zijn er optredens 
van o.a. Bonnie St. Claire en de Dolly Dots.  
Voorstraat Noord Festival  
zaterdag 14 september 2019, 12.00 uur  
Kunstenaars, muzikanten en creatievelingen; dat is 
het Voorstraat-Noord Festival. Zaterdag 14 septem-
ber in het gezellige centrum van Dordrecht. Alles 
kan en mag, niets is te gek, kom je ook?!  

Open Monumentendagen  
zaterdag 14 en zondag 15 september 2019  
Tijdens de Open Monumentendagen gaan deuren 
open die anders gesloten blijven. Er ontwaakt een 
geheel nieuwe wereld: van vrijmetselaars en piraten 
tot die van de nieuwe rijken. Bezoek de monumen-
ten van je keuze, loop mee met een van de stads-
wandelingen of geniet van de muziekprogrammering 
op zondagmiddag. Dit jaar staat alles in het teken 
van het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’.   
Schuim Bierfestival  
zondag 29 september 2019, 14.00 uur - 20.00 uur 
Schuim Bierfestival is een gratis toegankelijk en 
laagdrempelig bierproefevenement op een van de 
mooiste plekken van Dordrecht, het gebied rond de 
Nieuwe Haven. Geen grote pullen bier, maar kleine 
proefglazen om speciaalbieren van lokale en regiona-
le (micro-)brouwerijen te proeven. Sinds enkele ja-
ren is speciaalbier enorm in opkomst. Neder-
land heeft over de 600 brouwerijen die vaak heerlij-
ke bieren op de markt brengen. In 2019 is het 
Schuim Bierfestival alweer voor de vijfde keer. 
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Misleiding met adviesprijzen  

Winkeliers misleiden hun klanten door veel hoge-

re adviesprijzen te gebruiken dan vastgesteld 

door fabrikanten. Zo spiegelen ze consumenten 

een niet bestaand voordeel voor. Dat blijkt uit 

een steekproef van de Consumentenbond.  

De Consumentenbond onderzocht prijzen bij de 

grootste webwinkels die elektronica, fietsen en 

babyartikelen verkopen, en vulde deze aan met 

webwinkels die vaak in prijsvergelijkers worden 

genoemd. Onder andere Kamera Express, Keuken-

loods en Otto vermeldden veel hogere adviesprij-

zen dan de officiële adviesprijzen van de fabri-

kanten. 

Verzonnen adviesprijzen  

Kamera Express vermeldde bijvoorbeeld een ad-

viesprijs van € 409 voor een Canon fototoestel. 

Hierdoor leek de verkoopprijs van € 289 veel 

voordeliger dan hij eigenlijk was. De echte ad-

viesprijs bleek namelijk € 345. Keukenloods deed 

iets vergelijkbaars. De winkel gebruikte een ad-

viesprijs van € 1599 voor een Smeg vaatwasser, 

terwijl de werkelijke adviesprijs € 1069 bedroeg. 

Bij een verkoopprijs van € 779 was het voordeel 

iets meer dan 27% in plaats van bijna 50%. 

Hardnekkig 

Winkels zijn hardnekkig in het gegoochel met ad-

vies- en aanbiedingsprijzen. Tijdens een onder-

zoek in 2018 bleek al dat 26 

van de 40 onderzochte win-

kels de regels te overtreden 

door onterecht een prijsvoor-

deel te suggereren. Toen wer-

den vaak zogenoemde ‘van-prijzen’ getoond die 

in werkelijkheid adviesprijzen waren. Dat mag 

ook niet.  

In een reactie laten de meeste winkels weten dat 

het gaat om een vergissing. Volgens hen hebben 

ze de prijzen van een oude of verkeerde lijst 

overgenomen. Ook zeggen ze periodiek nieuwe 

adviesprijzen van de fabrikanten te ontvangen, 

maar komen ze er niet aan toe om de prijzen op 

hun website aan te passen.  

Olof King, directeur belangenbehartiging Consu-

mentenbond: "Of het nou een vergissing is of op-

zettelijk gegoochel met te hoge adviesprijzen, 

consumenten worden op het verkeerde been ge-

zet en dat is niet toegestaan. We blijven dit daar-

om scherp in de gaten houden en bedrijven er op 

aanspreken. En als het nodig is, zullen we ook de 

toezichthouder vragen om op te treden." 

Winkels misleiden consumenten met adviesprijzen 

Het Gerecht van Dordrecht       Harry Aardoom 

                                   Bron: Regionaal Archief Dordrecht 
Brandgevaar 
De weduwe Sandberrij dronk teveel. Ze verslofte haar huishouden en als ze dronken was ging ze on-

voorzichtig met vuur om. Ik stel me zo voor dat ze waggelend met een blaker liep en dan wel eens 

languit viel in de kamer waardoor de brandende kaars voor een beginnend 

brandje kon zorgen. Dat was kennelijk in 1790 dan ook gebeurd, want de 

buren in de Grote Kerksbuurt liepen te hoop en klaagden bij het Gerecht 

van Dordrecht. Ze hadden dat binnenbrandje nu wel weten te blussen, maar 

waren bezorgd voor wat er nog meer zou volgen. Want de hele Grote Kerks-

buurt zou er aan kunnen gaan.  

Ze klaagden dat de weduwe "… zig zodanig en bij continuatie dagelijks in 

het gebruik van sterke drank te buiten gaat … dat daar uit de grootste onge-

lukken voor haar zelve … te dugten zyn, en de geheele buurt daardoor aan 

gevaar van brand geexponeert word …"  

Op aandringen van de buren werd de weduwe Sandberrij in juli 1790 voor 

een jaar ingesloten in het 'Stads Krankzinnig en Beterhuis' (nu het Leprooshuis aan het Vrieseplein).  

Negen maanden later, op 24 maart 1791, werd de weduwe Sandberrij weer op vrije voeten gesteld. 

Laten we hopen dat de opname wat geholpen heeft.  

Het viel me op dat de bewoners intuïtief kwamen met het argument van het collectieve risico, het 

risico van brand waardoor een deel van de stad in de as kon worden gelegd. Men deed al aan buurt-

preventie, zouden we nu zeggen.   
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Bezorging DordtSenior in 2019 
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 oktobernummer.  

U kunt het verwachten in week 40, dat is van 30 september t/m 5 oktober. 

Slordige mensen kom je overal tegen. Zoals de 

vrouw waar N. Wamelink over schrijft in 'Foei!': 

Zij was een nonchalante meid;  

als sloddervos werd zij geboren 

en altijd was zij alles kwijt –  

nu is zij weer haar man verloren. 

Je kan iets kwijtraken uit slordigheid. Maar het 

kan ook zijn dat je ergens gewoon genoeg van 

hebt. Zelfs dat kan een slordige indruk maken. 

Een voorbeeld geeft Marjolein Kool in 'Weg': 

"O, ik ben zo weg van hem!" zei zij 

- vol liefde klonk haar stem -, 

Maar na een jaartje zei ze down: 

"Ik ben weer weg van hem." 

Veel mensen hebben een slordig woordgebruik. 

Ivo de Wijs & Theo Danes wijzen ons allen daar 

op  in 'Olympische verzen': 

Ik geef u even wat basale kennis 

U zegt te allen tijde 'Tafeltennis' 

En nimmer 'Pingpong' tegen zo’n atleet! 

Nou ja, tenzij de beste man zo heet 

Een onvergeeflijke slordigheid die veel van ons 

ongetwijfeld zullen herkennen wordt beschreven 

door Jan J. Pieterse in 'Van de ezel en de steen': 

"Vorig jaar vergeten, 

dat overkomt me natuurlijk niet weer. 

Bloemen voor je verjaardag deze keer. 

Hoe vind je dat?" 

"Heel attent, maar gisteren had 

Ik het nóg attenter gevonden, schat!" 

In het huiselijk verkeer komen we meer slordig-

heidjes tegen. Marjolein Kool denkt daar in 

'Kunstgebit' een oplossing voor te hebben: 

Hij kon niet tegen het klepp'ren 

van haar losse kunstgebit 

en roerde door haar bordje pap  

een tube Bison-kit. 

De volgende slordigheid (dit keer van honden) is 

voor veel mensen een grote ergernis. Lees van 

Willem Wilmink 'Honden hebben vreemde zeden': 

Honden hebben vreemde zeden: 

ze bevuilen alle steden  

Soms komen we iemand tegen waarvan we vinden 

dat die heel slordig praat. Kijk daar mee uit: 

soms is het een dialect. Zoals deze Groninger,  

Driek van Wissen, in 'Toorn': 

Als ik gebeld word, spreek ik in de hoorn 

Mijn moedertaal uit voorzorg zeer correct. 

Als men mijn afkomst aan mijn spraak ontdekt 

Dan is dat immers in mijn oog een doorn. 

Maar raadt men toch waar of ik ben geboor'n 

En wijt men dit dan aan het dialect 

Dan wordt men woede dadelijk gewekt 

En die kan groot zijn, mijn Martinitoorn. 

Willem Wilmink was een virtuoos op taalgebied. 

Daarom kan ik mij niet voorstellen dat wat we  

van hem lezen in 'Naspel' een slordigheidje was: 

"Al ben ik oud", zo sprak de koster 

"toch zie ik graag nog een pornoster." 

En dan vraag ik mij af of er in 'Achterstevoren' 

van N. Wamelink wèl sprake is van slordigheid: 

Mijn nicht van achttien werd geboren 

met haar achterste van voren; 

omdat ze toch normaal wil lijken, 

loopt ze altijd achterom te kijken. 

Lévi Weemoedt vraagt zich in 'Met blijdschap…'  

af of zijn geboorte niet een aaneenschakeling is 

geweest van slordigheidjes: 

Ik werd geboren en dat was al erg genoeg: 

ach! Moeder perste,  

maar de voet van Vader drukte. 

En Zusje bad in stilte dat ’t mislukte. 

Het resultaat staat voor u in de kroeg. 

Als enig kind vraagt Hans Dorrestijn zich af of zijn 

geboorte eigenlijk ook geen slordigheidje is: 

Een ongeluk komt nooit alleen… 

daar verwondert het me dat ik geen 

tweelingbroer heb… 

Nog een keer 

Een ongeluk komt nooit alleen… 

daar verwondert  

het me 

dat ik geen 

tweelingbroer heb… 

Poëzie & Slordigheid                                      Ab Küchler 
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Alarmnummer      112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

 

PlusBus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-33736189  

e-mail: plusbus@hetspectrum.nl 

 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg)                078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh  078-6492111 

Aafje Zorglijn             088-8233233 

Internos Zorglijn   078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken     06-41362309 

Stadswinkel     14078 

Sociale Dienst Drechtsteden  078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht  078-6176982 

 

Sensoor, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar      0900-0767 

Parkinson-vereniging   078-6541024 

Alzheimer Nederland       0800-5088 

 

Het Juridisch Loket       0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden            088-1237011 

Regelzorg    088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)  06-57414845 

        SeniorService: belangrijke telefoonnummers  

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 september jarig zijn (hoe oud u ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

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. 

De heer C. van Eijsden, 1 september 85 jaar 

Mevrouw J.N. van Ham, 3 september 92 jaar 

De heer J.G. Scheen, 6 september 87 jaar 

De heer H.D. van Gelder, 6 september 87 jaar 

Mevrouw W.H. van der Linden-Halsema, 16 september 89 jaar 

Mevrouw H.A. Theijn-van der Sluis, 17 september 87 jaar 

Mevrouw H.C. Bouman-Monster, 18 september 88 jaar 

Mevrouw M. van Ardenne, 21 september 85 jaar 

Mevrouw N. Filius-Hofman, 23 september 88 jaar 

De heer D.P. van Vliet, 28 september 93 jaar 

Mevrouw L. Bodt-van Holten, 29 september 88 jaar 

Nieuwe leden 
Mevrouw M.C. Visser 

Mevrouw G. de Jong-Verwaal 

Mevrouw J.A. Vleesenbeek 

Wij werken met een lage contributie. Daardoor zijn onze financiële middelen beperkt.  

Gerard L. Ek heeft daarom een steunfonds in het leven geroepen:  

'Vrienden van de Dordtse Seniorenbond'. 

Gelukkig blijken verschillende leden bereid daaraan een vrijwillige bijdrage te leveren.  

Daarvoor staat open: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Vrienden Dordtse Seniorenbond. 





De Prinsemarij

Vreedonk

Het Sterrenwiel

Het Stadswiel

Het Theehuis

Het Waterwiel

Sta-Pal

Hospice De Patio

De Sterrenlanden

Ontmoetingsruimte
Steunpunt Thuiszorg De Wielborgh
Voor de laatste levensfase
Revalidatie
Restaurant
Verpleeghuiszorg

Het Polderwiel

Woningen

Algolring

Atmosfeerstraat

Wonen voor kortdurend verblijf 
met zorg

Dudok-erf en Dudokplein

Sterrenburg

Wielwijk en 
Crabbehof

Dubbeldam en 
Stadspolders

Centrum

Krispijn

Zuid-
hoven

Mauritsweg en Weizigtweg

Zorg met aandacht, aandacht met zorg!

het Spectrum biedt persoonlijk 
gerichte zorg en welzijn. Wij doen 

dat op een hartelijke en persoonlijke
manier, vol aandacht. We luisteren 

naar uw wensen en helpen u met 
de best passende ondersteuning. 

met elkaar en voor elkaar. 

Direct professionele 
en persoonlijke zorg 

in DorDrecht

meer informatie en vragen
078 617 23 33 
info@hetspectrum.nl
www.hetspectrum.nl




