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Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 1ste jaargang nummer 6 DordtSenior 
Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Arnold G. Daane 

voorzitter 

redactielid 

 

Vijverplantsoen 72 

3319 SX Dordrecht 

telefoon: 078-6166320 

e-mail: arnolddaane@wxs.nl 

Gerard L. Ek 

penningmeester 

 

Leeuwstraat 26 

3318 VD  Dordrecht 

telefoon: 078-6179421 

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

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

Arie van Zanten 

secretaris 

 

Leeuwstraat 22 

3318 VD Dordrecht 

telefoon: 078-6175671 

Els Bel 

bestuurslid 

 

telefoon: 078-6161880 

e-mail: ejbelroos@gmail.com 

Joke Herrewijn-de Vries 

bestuurslid 

redactielid 

'Lief en Leed' 

 

telefoon: 078-6170761 

e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Wilma Molendijk 

bestuurslid 

reisclub 

'Lief en Leed' 

 

telefoon: 078-6173566 en 06-23118357 

e-mail: wilmamolendijk@gmail.com  

Co Wapperom-Peterson 

bestuurslid 

reisclub 

 

telefoon: 078-6170022 en 06-15407568 

e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl  

Corrie Dubbeld 

ledenadministratie 

coördinatie bezorging ledenblad 

 

e-mail: cdubbeld@gmail.com  

(via de mail heeft de voorkeur)  

telefoon: 078-6472665 

Jan Geenen 

redactielid 

 

telefoon: 078-6166891 

e-mail: jan@gnen.nl 

 

Ab Küchler 

redactielid 

 

telefoon: 078-6185567 

e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

Ad Veltman 

reisclub 

 

telefoon 06-15175708 

IBAN: NL66 INGB 0007 2441 50  

ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond 

De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan 

leden en families, die bericht hebben gestuurd van 

overlijden, huwelijk, verjaardagen, opnamen in 

ziekenhuis, ziektes, enzovoort.  

Deze berichten moeten worden gestuurd naar de 

coördinator Wilma Molendijk, zie boven. 

Kopij voor DordtSenior van september uiterlijk 17 augustus 2016 inleveren bij de redactie,  

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

of per e-mail: redactie@dordtsenior.nl 
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DordtSenior is een maandblad 
voor 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@gnen.nl 

 

Coördinator bezorgers 

Corrie Dubbeld 

078-6472665 

cdubbeld@gmail.com 

(via de mail heeft de voorkeur) 

 

LET OP: Klachten over de be-

zorging van dit blad uitsluitend 

bij Corrie Dubbeld (zie boven). 

 

Adverteren in dit blad? 

Voor inlichtingen en/of tarieven 

kunt u contact opnemen met de 

redactie (zie redactieadres). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon 
In dit nummer 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Einddatum inleveren kopij 

2. In dit nummer 

Colofon 

3. Arie van Zanten: Van de bestuurstafel 

4. Senior Wijzer: Goede persoonlijke ervaring met Sociale Dienst 

Ouderen betalen pensioenpremie jongeren 

Ab Küchler: Limerick 

6. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

 Bericht van overlijden 

 

8. Toni van Dam: 'Tuut…' bal in je zak… 

 Mantelzorgers flink gekort uit pgb 

 Elizabeth Blom-Aulman: Tip van de maand 

10. Arie van Zanten: Berichten Dordtse Seniorenbond   

12. Inschrijfformulier Dordtse Seniorenbond  

13. Nieuwe leden 

Welkomstbrief 

Weerspreuken voor juli en augustus 

14. Co Wapperom-Peterson: Van de Reisclub 

15. Jan Geenen: Puzzelplekkie 

Zogezegd 

17. Grote veranderingen op de huurmarkt 

Ab Küchler: Zeker weten 

19. Jan Eijkelboom: Woordjes leren 

Joke Herrewijn-de Vries: Huishouden zo'n vijftig jaar geleden 

Puzzelplekkie: de oplossing van juni     

21. Kritiek op overschot Wmo-budget: terecht of onterecht? 

ANWB wil verbod op afgeven paspoort 

23. Ab Küchler: Poëzie & Belevenissen 

 Bezorging DordtSenior in 2016 

 Ik blijf het toch zeggen... 

24. Verjaardagskalender 

 Zogezegd 

 SeniorService: belangrijke telefoonnummers 

Dringende oproep! 

Wilt u 10 keer per jaar dit blad bezorgen op 22 adressen in 

de wijk Sterrenburg? Meld u dan aan bij Corrie Dubbeld,  

telefoon 078-6472665 of e-mail cdubbeld@gmail.com. 
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Van de bestuurstafel  

 Samen werken en versterken  

 Arie van Zanten 

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

pen maand. Deze zijn samen te vatten onder de noemer samen werken en versterken.  

Samenwerken met Wijzelf Drechtstreken  

In het vorige blad hebben we al aangegeven wat 

we delen.  

a. Het principe en geloof in eigen kracht en 

 regie. 

b. De noodzaak van inzet van (actieve) inzet 

 van senioren voor en met elkaar.  

c. En dat we overtuigd zijn van de kracht van 

 samen doen en samen oplossen.  

De vraag is welke vorm je kiest voor samenwer-

king. Hierover zijn we met elkaar in gesprek ge-

daan. Het heeft opgeleverd dat we er voor kiezen 

om – als dat lukt qua agenda's – een keer per 

kwartaal met elkaar in gesprek te gaan over de 

vraag hoe we zo concreet mogelijk samenwerken 

vanuit de bovengenoemde uitgangspunten. Deze 

aanpak spreekt ons wel aan.  

Het nadeel van een intentieverklaring kan zijn 

dat je blijft hangen in een levenslange verke-

ringsperiode met als mogelijk gevolg dat je let-

terlijk de boot blijkt te hebben gemist voor een 

langdurige betekenis- en liefdevolle relatie. Dat 

moet je elkaar niet aan willen doen.  

 

Laat horen je stem  

Ons prachtige blad DordtSenior levert de redactie 

zowel op papier als digitaal aan. Dat laatste is  

een buitenkans voor onze bond om zijn stem te 

laten horen. Dat doen we nu ook door alle leden 

van de gemeenteraad ons blad toe te sturen en ze 

uit te nodigen er op te reageren. Verder sturen 

we het door naar bevriende relaties.  

De reacties van de leden van de gemeenteraad 

zijn tot op heden erg beperkt gebleven. Kennelijk 

hebben onze raadsleden het zo druk met de 

raadsstukken – en met elkaar - dat ze hier niet of 

nauwelijks aan toekomen. Onder het motto 'De 

aanhouder wint' blijven we ze elke keer ons  

blad toesturen en geheid dat er – vermoedelijk 

rond de raadsverkiezingen - wel een keer een re-

actie komt en we als groep – de grootste groep  

40-plussers in onze stad - worden gezien en er-

kend. Wat zou dat een mooi moment zijn. Dat 

wordt ook het moment dat we serieus met elkaar 

in gesprek kunnen gaan.  

 

 

 

 

 

Onze bevriende relaties en contacten zijn een 

stuk alerter dan onze raadsleden. We krijgen re-

gelmatig complimenten – ook van buiten Dor-

drecht - van andere bonden en sleutelfiguren in 

onze stad. Dit soort overwegend positieve reac-

ties stellen we en op prijs en ze helpen ons om 

het schip van onze bond goed op koers te houden. 

 

Versterken  en verbinden 

Ledenwerfacties 

Na de zomervakantie gaan we actief aan de slag 

met het werven van nieuwe leden. Eind dit jaar 

willen we minimaal 500 leden tellen, liefst meer 

als het kan.  

Dat zal niet lukken door er alleen over te praten, 

het vereist actieve inzet. We gaan aan de slag 

met flyers, persberichten en campagnes.  

Om dit voor elkaar te boksen, zijn we op zoek 

naar leden die zich hier actief voor willen inzet-

ten. Meld je bij me aan!  

Begin september komen we bij elkaar om afspra-

ken te maken en gaan dan meteen aan de slag. 

Gewoon lekker concreet en leuk toch?  

Wil je ook mee doen?  

Meld je aan bij:  

Jan Geenen, 

e-mail jan@gnen.nl, telefoon 078-6166891.  

 

Prettige zomer(vakantie)?  

Vanzelfsprekend nemen we aan dat iedereen in 

de zomer met vakantie gaat. Dat klopt niet. 

Een groot deel van de senioren gaat juist voor of 

na de zomervakantie met vakantie en juist in de 

zomer niet. Voor een heleboel senioren is de zo-

mervakantie een van de eenzaamste maanden 

van het jaar.   

Daarom gaan we onderzoeken wat de mogelijkhe-

den zijn voor leuke activiteiten tijdens de zomer-

vakantie, waaronder een programma voor een 

zomerschool. 
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Senior Wijzer 

Goede persoonlijke ervaring met Sociale Dienst  

 Arnold G. Daane 

Een wielrenner uit het Dordtse Keerweer 

Won een klassieker rond het Veerse Meer  

    Hij zei na de kussen 

    Van de twee ronde-zussen 

Hiervoor doe ik 't zo nog een keer! 

Limerick: Rondje fietsen         Ab Küchler 

I 
n mei kreeg ik een brief van de Sociale Dienst 

waarin werd medegedeeld dat mijn indicatie 

voor huishoudelijke hulp op 24 juni 2016 zou 

verlopen en dat ik zou worden benaderd voor een 

gesprek.                                                                                              

Er is veel geschreven over 

zogenaamde keukentafel-

gesprekken. Daar ik geen 

keukentafel heb en ik begin 

juni nog niets had gehoord belde ik de Sociale 

Dienst. Men deelde mij mede dat ik nog een tele-

foontje zou krijgen. Dat telefoontje kwam niet 

en ik begon mij dus enige zorgen te maken, daar 

24 juni hoe langer hoe dichter bijkwam. Ik kreeg 

weer een brief van de Sociale Dienst waarin zij 

mij schreven dat zij hadden getracht mij telefo-

nisch te bereiken, maar dat zij mij niet thuis had-

den getroffen en mij werd gevraagd op dinsdag, 

woensdag of donderdag Nisette Huisman te bellen 

voor een afspraak. Dat lukte mij op 14 juni.                                                                               

 

Het was een prettig gesprek, echter niet aan de 

keukentafel, eettafel of salontafel, maar de tele-

foon diende als keukentafel. Mijn persoonlijke 

situatie als alleenstaande werd onder de loep ge-

nomen en overeengekomen werd dat ik weer voor 

5 jaar gebruik zou kunnen maken van huishoude-

lijke hulp. De schriftelijke bevestiging kwam per 

schrijven van 14 juni en mijn indicatie blijft tot 

24 juni 2021. Ik kan dus nu nieuwe afspraken met 

mijn zorgaanbieder, Internos, maken. Ik heb nu 

2½ uur en ik hoop er een half uur bij te krijgen 

daar 2½ uur toch wel wat krap bemeten is. Af-

wachten dus maar.  

Waarom schrijf ik dit persoonlijke verhaal?                                                                                  

Wel: om de Sociale Dienst te complimenteren 

met de efficiënte afhandeling van de 

zaak. Dit mag toch ook wel eens gezegd 

worden in deze tijd van soms wel veel 

negatieve berichten over ons ambtena-

renapparaat. 

          Tot Senior Wijzer september 2016 

Het pensioendebat wordt helemaal op z'n kop gezet. Jongeren draaien niet op voor het pensioen van 

ouderen, maar andersom, zeggen twee prominente pensioenexperts. Werkenden betalen veel te weinig 

premie en gepensioneerden zijn de pineut. 

De economen Lans Bovenberg en Bernard van Praag gooien met hun stellingname de knuppel in het 

hoenderhok. "Werkenden betalen te weinig voor hun pensioenopbouw en dat gaat direct ten koste van 

de financiële positie van pensioenfondsen. Daar draaien gepensioneerden voor op. Ze subsidiëren de 

pensioenopbouw van werkenden. En fors", aldus Bovenberg. 

 

Premies te laag 

"Een groot aantal pensioenfondsen stelt premies stelselmatig lager vast dan het kostendekkende ni-

veau", constateert Van Praag. Al enkele jaren worden de meeste pensioenen daardoor niet meer aange-

past aan het prijspeil en in sommige sectoren is het pensioen zelfs gekort. 

Volgens een rapport van toezichthouder De Nederlandsche Bank stellen pensioenfondsen hun premie 

gemiddeld 16 procent te laag vast. Voor elke euro pensioen die werkenden opbouwen wordt slechts 84 

cent premie betaald. Bovenberg meent dat pensioenen kunnen meegroeien met de inflatie als de pre-

mies van werkenden toereikend zouden zijn. 

Ouderen betalen pensioenpremie jongeren 
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Boekbespreking    
'Agneta' van Jan van der Mast 

Joke Herrewijn-de Vries 

J 
an van der Mast brengt een vergeten ge-

schiedenis met veel aansprekende details tot 

leven. Het gaat over het echtpaar Jacques 

en Agneta van Marken. 

Zij vestigden zich in 

Delft, nadat Jacques in 

1869 de Nederlandse 

Gist- en Spiritusfabriek 

oprichtte, die later nog 

uitgebreid werd. Agneta 

begon haar parfumfa-

briek daarbij. Het was 

een belangrijke gebeur-

tenis: het bijzondere 

was dat de president-

directeur en zijn vrouw 

vanaf 1884 er zelf woon-

den, wel in een villa, 

maar tussen de arbei-

ders en hun arbeiderswoningen. Jacques was heel 

idealistisch ingesteld. Hij zag hier in, dat het ka-

pitaal en de arbeid een ideale samenleving tot 

resultaat zou hebben. Het was een modelpark, 

dat bekeken werd door velen uit bijvoorbeeld 

Amerika en China. Het Philipsdorp in Eindhoven, 

het Batadorp in Best en Heveadorp in Renkum 

hadden een dergelijke combinatie. Het Agneta-

park is de eerste fabriekskolonie. 

Jacques werkte hard en toen hij volledig instortte 

nam Agneta zijn taak over. Snel werd ze onaan-

genaam verrast door een brief van een vrouw, die 

vraagt waar haar toelage blijft. Agneta kreeg on-

gewild geen kinderen en nu blijkt dat haar man 

kinderen heeft met deze vrouw en dat hij een 

dubbelleven leidde. Agneta koos voor een oncon-

ventionele oplossing en maakt met de dame een 

afspraak. Terwijl Jacques in Duitsland een heilza-

me waterkuur volgt, neemt Agneta een besluit 

dat voor de dames beider toekomst ingrijpend 

verandert. 

 

Het boek is gebaseerd op authentieke stukken. 

De schrijver koos voor een roman in plaats van 

een biografie. Agneta voelde zich plaatsvervan-

gend verantwoordelijk voor het welzijn van het in 

armoe levende Rotterdamse gezin. Ze maakt bui-

ten medeweten van haar man financiële afspra-

ken met Maria. Eigenlijk wordt de bedrieger be-

drogen. Na het overlijden van Maria deelt ze 

plompverloren haar man mee dat ze de drie kin-

deren van 17, 15 en 7 jaar in huis zal nemen. Hij 

voelt er weinig voor, daar hij bang is voor de me-

ning van de familie en vrienden. Agneta is onver-

murwbaar en zo wordt ze op haar 41ste moeder. 

De grootste vondst was in het archief in Delft 

waar een dagboek van J.C. van Marken werd be-

waard. Er stond Ada op (naam van een van de 

kinderen), maar Jacques heeft het ingevuld: de 

vorderingen van Ada bij het lezen, rekenen en 

pianospelen. Hij noteert de liedjes, die ze kan 

zingen: 'Een karretje op de zandweg reed' en 'De 

zomer is heengegaan met al zijn kleur en pracht'. 

Uit dit boekje komt naar voren dat hij een liefde-

volle betrokken huisvader was, die vaak op vrij-

dagavond zijn gezin in Rotterdam bezocht waar 

Ada (zijn zonnestraaltje) hem ongeduldig boven 

aan de trap opwachtte. Dit tot de dood van Ma-

ria, Ada is dan zeven jaar. 

Overleden 

 

Mevrouw C. Van Kerchove-Schutter 

Mevrouw L.S. Gompertz-Meulblok 

 

Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe 
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'Tuut…' bal in je zak… 
 Toni van Dam 

J 
a ja, dat waren nog eens tijden. Bromsnor 

op z'n dienstfietsje door de straten van onze 

stad. Ruitje ingetrapt tijdens het voetballen? 

Kwam de plaatselijke koddebeier aan de deur om 

moeder (want vader was immers aan 't werk)  te 

melden  dat zij haar misdadige zoon kon afhalen 

aan 't politiepostje op het Heijeplein. "Ik zou uw 

zoontje maar 's flink straffen", was het advies aan 

moeders. "Nou, het is zo wel mooi genoeg ge-

weest", schijnt m'n schoonmoeder te hebben ge-

antwoord.  Dit cri-

mineel aangelegd 

knaapje is nu al 60 

jaar mijn echtge-

noot, maar het ka-

potte ruitje van de 

Torenschool moest 

natuurlijk wel wor-

den vergoed! 

Ik heb al eens eerder geschreven over het melden 

van diefstal en andere zaken die niet door de 

beugel kunnen. Natuurlijk, het is een feit dat on-

ze stad - en niet alleen onze stad -  niet meer te 

vergelijken is met de jaren 50 van de vorige 

eeuw. Immers, begin dezer jaren (ik dacht dat 't 

1952 was) werd de zeventigduizendste inwoner 

geboren, waar we nu honderdachttienduizend(!) 

Dordtenaren tellen. Het politiekorps heeft nu wel 

iets meer te doen dan in te gaan op de aangifte 

van diefstal van een japon van een drooglijn aan 

de Crayensteynstraat.  

Of te rapporteren door agent De Heus dat om 

20.30 uur een 10-jarig meisje 'spelenderwijs' te-

gen zijn fiets is aangelopen waardoor deze agent 

'zijn arm bezeerde' en zich onder behandeling van 

dokter Wepster stelde…. Wat er is gedaan met de 

aangifte van ene Bekkers, dat hij en zijn vrouw 

een pot fecaliën vanuit een dakraam aan de Heer 

Heymansuisstraat over zich heen kregen, ver-

meldt de geschiedenis niet. 

Een NOG ernstiger vergrijp? In de Krispijntunnel 

waren twee onverlaten CPN-biljetten aan het op-

plakken op 'niet daarvoor bestemde plaatsen'. 

Door adspirant-agent v.d.H. werd op een van 

twee wegvluchtende plakkers nog een waarschu-

wingsschot gelost, 'hetgeen niet heeft gebaat'. Na 

dit voorval is 'bijzonder toezicht bevolen en ver-

wijdering van de aangeplakte biljetten gelast'.  

Ook het volgende delict kan niet door de beugel, 

uiteraard. Een logementhouder aan de Wijnstraat 

doet aangifte van diefstal van twee dekens door 

een gast. Deze aangifte dateert van 25 augustus 

1947…. ZO koud zal het toch niet zijn geweest? 

Nu zien we nog wel twee snelle jongens op sport-

fietsjes en politiepet door stad en buitenwijk 

crossen, maar angst hebben we niet voor hen 

(nou is dat voor ons oudjes in het algemeen ook 

niet nodig), maar een beetje meer respect voor 

het 'gezag' zou jongeren niet misstaan 

                                                                                     

       denkt Toni van Dam 

Mantelzorgers flink gekort uit pgb 
Mantelzorgers die jarenlang een vergoeding kregen voor de zorg die zij leveren aan een familielid, 

zijn flink gekort dit jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) onder 

1150 mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen van de gemeente.   

Allemaal zijn ze aangesloten bij belangenvereniging Per Saldo. 

Minder werken voor zorgverlening 

Twee derde van de pgb-houders (66 procent) be-

taalt een familielid uit het pgb. Veel mantelzor-

gers hadden daardoor in het verleden de moge-

lijkheid om minder te gaan werken of hun baan 

zelfs geheel op te zeggen om zorg te kunnen ver-

lenen. 

Helft gaat er op achteruit 

Bijna de helft (47 procent) van deze mensen met 

een zorgvraag mag sinds dit jaar een familielid 

veel minder uitbetalen dan voorheen.   

Een op zeven (15 procent) zegt dat in zijn of haar 

gemeente familieleden überhaupt geen vergoe-

ding meer mogen ontvangen uit het pgb.  

Tip van de maand          Elizabeth Blom-Aulman 

Een halve wasknijper kun je als keg gebruiken om een wiebelende tafel te stellen.  

(Neem er een mee naar je kaartavondje!) 
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Berichten Dordtse Seniorenbond 

De noodzaak van collectiviteit 

Arie van Zanten 

Dit artikel gaat over de noodzaak  van collectiviteit. We beginnen bij het moestuinproject  

'De Rijke Sterrentuin' en eindigen met het boek(je) getiteld 'Ervaren talent en gouden kracht' van  

Wies  Groeneveld. De rode draad is de noodzaak van collectiviteit. 

Alle Menschen werden Brüder 

Dit beroemde en bekende lied van Beethoven 

schoot me te binnen tijdens een uitvoerige ken-

nismaking met twee studentes van de universiteit 

Wageningen die in het kader van hun studie een 

bezoek hebben gebracht aan het moestuinproject 

'De Rijke Sterrentuin' in Sterrenburg. 

Dit project is drie jaar geleden als burgerinitia-

tief ontstaan en telt een kleine 50 leden die met 

elkaar een biologische moestuin delen met stuk-

jes van 10 m² en als belangrijkste principe dat ze 

uitgaan van collectiviteit. Dus gereedschap is ge-

zamenlijk, de sleutel van het complex ook en 

voor de tuin als geheel zorgen gebeurt via 

(gezamenlijke) klusdagen.  Het bestuur en de le-

den doen niet aan 'hullie en zullie', maar staan er 

samen voor. 

Tja, dat valt op. Zelfs in Wageningen.  

De beide dames onderzoeken namelijk het belang 

van collectiviteit van moestuinen in ons land en 

welke qua aanpak het meest succesvol blijken te 

zijn. De landbouwuniversiteit van Wageningen 

staat terecht hoog genoteerd en bekend. Ze trekt 

circa 40% van de studenten uit het buitenland, 

grotendeels Duitsland. Een van de studentes 

bleek afkomstig uit Duitsland en sprak vloeiend 

Engels. Vandaar dat we deze taal als voertaal 

hebben gebruikt.  

Het is een leuke ervaring en ontdekking dat we te 

maken hebben en krijgen met een generatie van 

wat oudere jongeren – dertigers – die als  studen-

ten echt geïnteresseerd zijn in onze samenleving, 

internationaal zijn ingesteld en zich van lands-

grenzen en al dit soort sentimenten niets aan-

trekken. Nuttig en leerzaam om juist met jongere 

generaties in gesprek te gaan en dan te ontdek-

ken dat ons Europese volkslied bij veel jongeren 

gewoon de werkelijkheid is.  

Misschien is het een idee als bond in ieder geval 

wat verder te kijken dan ons Eiland van Dor-

drecht groot is en zelfs over de grenzen heen te 

kijken. Laten we dan voor de aardigheid maar 

eens in België (Vlaanderen) beginnen. Heel erg 

nodig en vooral leerzaam. 

Ervaren talent en gouden kracht 

Hoe kom je weer aan het werk? 

Wies Groeneveld heeft een heel lezenswaardig 

boekje geschreven over de ervaringen van oudere 

werkzoekenden die er - ondanks de crisis - in zijn 

geslaagd om weer aan (betaald) werk te komen. 

Het is een bruikbaar boekje voor wie als oudere 

werkzoekende op zoek is naar betaald werk. Het 

is verkrijgbaar bij uitgeverij Free Musketeers op 

www.freemusketeers.nl 

Daarmee is echter nog lang niet alles gezegd over 

de kansen op de arbeidsmarkt voor 50-plussers. 

Laten we er  niet om heen draaien. Die kansen 

zijn - ondanks de succesjes die Wies Groeneveld 

heeft beschreven - beroerd, omdat het aantal 

banen met zo'n kleine 500.000 is afgenomen, de 

kosten van allerlei producten en diensten onder 

druk staan en de opstelling van werkgevers is ver-

anderd en vaak is veranderd in vooroordelen naar 

de wat oudere werknemers. 

Er zijn nog twee andere opmerkingen te maken. 

De eerste is dat het gemak waarmee door onze 

overheid is verondersteld dat je de AOW-leeftijd 

kunt verhogen zonder vooraf afspraken te maken 

met werkgevers een schokkend voorbeeld is van 

kortzichtig neoliberaal gedrag waar  nu steeds 

grotere groepen burgers de rekening voor beta-

len. En natuurlijk kun je dan aankomen met je 

standaardverhaal en –smoes dat als je iets wilt 

bereiken in onze samenleving je er ALTIJD op ei-

gen kracht in slaagt. Dat is klinkklare onzin als 

het gaat om een stratenmaker die vaak rond zijn 

veertigste al rugproblemen heeft. Het is erg 

goedkoop en kortzichtig om de rekening  uitslui-

tend neer te leggen bij de werknemer en burger. 

Wat dan wel? 

We  keren terug naar het voorbeeld van de moes-

tuin en waarom die wel functioneert. Omdat daar 

de bittere noodzaak van collectiviteit wordt on-

derkend en praktisch toegepast. Natuurlijk kun je  

dat ontkennen, natuurlijk kun je de noodzaak van 

het lidmaatschap van een vakbond wegwuiven. 

Maar ga dan achteraf niet klagen als blijkt dat je 

er als 50-plussers erg alleen voor staat. 



 

Pagina 11 DordtSenior juli 2016 

 
 

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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Inschrijfformulier     

Waarom lid worden van de Dordtse Seniorenbond? 

> Belangenbehartiging bij de gemeente 

> Belastinginvulservice 

> Hulp bij invullen huur- en zorgtoeslagformulieren 

> Gratis 10 keer per jaar het ledenblad DordtSenior 

> Dagtochten georganiseerd door eigen reisclub 

> Nieuwe mensen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten bij u in de buurt 

 

 

 Inschrijving partner (op hetzelfde adres): 

   
  De contributie bedraagt € 15,-; woont u met uw partner op hetzelfde adres, dan betaalt u 
  samen € 25,-. 
  Wij verzoeken u de verschuldigde contributie over te maken naar NL25 INGB 0007 1383 82  
  van de Dordtse Seniorenbond. 

 
  Datum en handtekening:    Indien van toepassing handtekening partner:                                                                                  
   

     

  

 
       
            Het ingevulde en ondertekende formulier 
                   kunt u opsturen naar Corrie Dubbeld 
                         Aardappelmarkt 28 
              3311 BA  Dordrecht  
 In te vullen door de ledenadministrateur:                

                                                                                               

 

  
geslacht 

  
  m/v 
  

  
geboortedatum 
 

  
  

  
voorletters 
  

    
achternaam 
  

  

 
 straat + huisnummer 
  

  

 
 postcode + woonplaats 
  

  

 
 telefoonnummer 
  

  

 
 e-mailadres 
  

  

  
lidnummer 
  

  
lidnummer partner                     

  
wijknummer 

  
geslacht 

  
  m/v 

  
geboortedatum 
  

  

  
voorletters 
  

    
achternaam 

  

  
e-mailadres 
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De heer P.T. Bezemer 

Mevrouw J.M. Faasse-Buijs 

Mevrouw N. Filius-Hofman  

Mevrouw R. Koorndijk 

Mevrouw B.C. van Wel-Kraal  

 

Nieuwe leden 

Echtparen:  

de heer J. den Heijer en mevrouw A. den Heijer- Knoester 

de heer J. Hofwegen en mevrouw J. Hofwegen-de Veenbrink  

Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig.  

In juli moet van hitte braden, wat in augustus moet worden geladen.   

Is het warm en voorspoedig weer, dan brengt augustus de eerste peer.  

Weerspreuken voor juli en augustus       verzameld door Ab Küchler 

 
 

 
 
 

Voorzitter 
Arnold G. Daane 
Vijverplantsoen 72 
3319 ZX DORDRECHT 
telefoon: 078-6166320 
arnolddaane@wxs.nl 
  
Secretaris 
Arie van Zanten 
Leeuwstraat 22 
3318 VD DORDRECHT 
telefoon: 078-6175671 
info@dordtsenior.nl 
 
 
Dordrecht: datum postmerk 
 
Onderwerp: Welkom bij de Dordtse Seniorenbond 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

Graag heten we u van harte welkom bij onze Dordtse Seniorenbond. U maakt met zeer veel  

senioren deel uit van een seniorenbond waarbij: 

– de leden het met elkaar voor het zeggen hebben; 

– de eigen regie over uw leven, zelfrespect en gezamenlijk opkomen voor onze belangen  

  uitgangspunten zijn; 

– we met  elkaar zorgen voor een bond die aardig is voor u en alle aangesloten leden; 

– we waken over een lage contributie en een zo goed mogelijke service; 

– u 10 keer per jaar ons prachtige blad ontvangt. 

We komen elkaar vast wel een keer tegen en als u vragen hebt of suggesties, aarzel dan niet 

contact met ons op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens bestuur Dordtse Seniorenbond, 

 

Arie van Zanten 

Nieuwe leden 
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Van de Reisclub 

Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en Eemland 

Op donderdag 14 juli organiseert de Dordtse Seniorenbond  

een dagtocht richting Amersfoort voor leden en belangstellenden. 

 
We vertrekken omstreeks 8.30 uur van de Hellingen en omstreeks 8.45 uur van het Dalmeyerplein. 

 

Om ongeveer 10 uur kunnen wij in Amersfoort zijn. We worden ontvangen door een stadsgids die ons 

zal begeleiden naar het centrum van Amersfoort. 

Amersfoort is in vele opzichten een historische stad, met straatjes en grachten uit de Middeleeuwen 

en veel monumenten. De stad ontstond in de elfde eeuw. Bij de stadsmuur is nog de bezienswaardige 

Koppelpoort te bewonderen.  

In het centrumrestaurant worden we ontvangen met koffie en gebak.  

Naast het restaurant is de opstapplaats voor de rondvaart. Wij stappen aan boord en kunnen nu de 

prachtige singels en grachten van een andere kant bewonderen. We zien ook de unieke ligging midden 

in een natuurgebied.  

Bij terugkomst van deze rondvaart staat er in het restaurant een bijzonder diner voor ons klaar: een 

vlees- of visgerecht naar keuze met twee soorten soep vooraf en ijs na. 

Na het diner stappen we weer in de bus, samen met een gids die ons begeleidt op een koninklijke rit 

naar Slot Zeist, Paleis Soestdijk en naar de vele buitenplaatsen die op de Utrechtse Heuvelrug en in 

Eemland zijn te vinden. 

Na deze rondrit wordt er nog eenmaal gestopt aan de rand van de stad voor een drankje, om daarna 

huiswaarts te keren. 

 

                    De kosten voor deze dag zijn € 58,00  per persoon 

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

telefoon 078-6170022. Daarna kunt u de kosten overmaken op ons nummer NL66 INGB 0007 2441 50 

ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond. We hopen weer velen van u te zien op 14 juli! 

 

 

Mededelingen 

De reis naar het park de Hoge Veluwe en een bezoek aan het Kröller-Müller museum gaat niet door 

wegens te hoge kosten. Er wordt naar een andere dagtocht gezocht op 22 september.  

Er zijn geen reacties gekomen op onze meerdaagse tocht. We kijken nog naar een najaarstocht.   

Vervolgens is er een kaartclubreis van 14 t/m 18 november, voor € 335,00 per persoon all-in.  

Eenpersoons kamers zijn helaas vrijwel niet beschikbaar. 

 

 Co Wapperom-Peterson 
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Puzzelplekkie   

 

 

 

Vul in de bovenstaande balk de letters in uit de puzzel. Stuur het woord dat dan verschijnt naar  

de redactie, Van Eesterenplein 269, 3315 KX  Dordrecht of mail het naar redactie@dordtsenior.nl.   

U maakt dan kans op een prijs van 7, 5 of 3 euro. 

Uw oplossing moet uiterlijk 22 augustus bij ons binnen zijn.   

Voor het overmaken van een eventuele prijs graag uw naam, adres en IBAN vermelden.  

De winnaars worden vermeld in het blad van september 2016. 

Veel puzzelplezier!  

Zogezegd 

Jan Geenen 

Kruiswoordpuzzel juli  

Horizontaal 
1. Hoofd van een nonnenklooster 5. Uitgekozen plekje 8. Schaaldier 10. Clown   
11. Tegen (als voorvoegsel) 13. Rivier in Duitsland 14. Bruingeel 16. Derhalve 17. Gewricht 19. Frats  
22. Spannende belevenis 23. Deel van Franse ontkenning 24. Boomsoort 25. Draagbare computer  
27. Officierskantine 29. Vlek 30. Tochtje 32. Zeemansroep 34. Deel van kledingstuk 35. Eerste mens  
37. Tropische plant 38. Vallei 40. Grondgebied 41. Drinkbeker van metaal 

Verticaal 
1. Rivier in N.-Brabant 2. Oliemaatschappij 3. Computerschijf  4. Indonesisch gebak 5. Plaats in België 
6. Kappersgereedschap 7. In alle richtingen 9. Drank bereid uit gegist appelsap  
12. Technische Universiteit 15. Rivier in Oostenrijk 18. Onderwerp 19. Rang in het leger  
20. Beginnen te bestaan 21. Grondsoort 22. Medicijnenwinkel 26. Meisjesnaam 28. Bek 31. Dezelfde  
33. Eskimohut 34. Nederlandse rivier 36. Miljard 39. Aartsbisschop (afk.) 

Thuis blijven en de buren toch de planten laten verzorgen geeft ook een vakantiegevoel 

30 1 9 24 2 11 37 25 
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Zeker weten            Ab Küchler 

Grote veranderingen op de huurmarkt 
De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met 

verschillende plannen van minister Stef Blok voor 

de huurmarkt. Ze komen op het volgende neer: 

Vanaf volgend jaar moet er geleidelijk een ein-

de komen aan de verschillende prijzen voor 

gelijke sociale huizen. Die ontstaan doordat nieu-

we huurders meer moeten betalen: daardoor 

groeien de verschillen met zittende huurders te 

sterk. Huurders die in een huis zitten dat wel erg 

mooi is voor wat ze nu betalen, kunnen te maken 

krijgen met een huurverhoging tot 2,5% boven 

inflatie. De huurprijzen voor nieuwe huurders bij 

corporaties stijgen ook minder minder snel. 

In de tussentijd, vanaf 1 juli dit jaar, is de 

huurverhoging bij corporaties net als de voor-

gaande jaren 1,5% plus inflatie tot 4% plus infla-

tie. 

Huurders van een huis dat te goedkoop voor ze 

is, zogenaamde scheefwoners, met een geza-

menlijk inkomen van meer dan € 39.000, kunnen 

vanaf volgend jaar nog steeds een huurverhoging 

krijgen van 4% plus inflatie. Dit is bedoeld als sti-

mulans om het sociale huis achter te laten voor 

iemand die het minder heeft getroffen. 

Scheefwonende gepensioneerden worden van 

bovenstaande maatregel uitgezonderd. Ook 

scheefwonende gezinnen vanaf vier leden hoeven 

niet bang te zijn voor deze verhoging. 

De jaarlijkse inkomenstoets blijft. De Raad van 

State stelde dat niet duidelijk in de wet staat 

dat de Belastingdienst moet zeggen of iemand 

boven de inkomensgrens voor een sociaal huis zit 

of niet. Blok heeft dit in de nieuwe wet duidelij-

ker opgenomen. 

De mogelijkheden voor tijdelijke contracten 

worden onder voorwaarden verruimd, omdat 

mensen die ruimte beschikbaar hebben vaak bang 

zijn dat ze niet van huurders af kunnen komen. 

Contracten tot twee jaar worden mogelijk. Tijde-

lijke huurcontracten voor vijf jaar in onzelfstan-

dige woningen voor jongeren tot en met 27 jaar, 

een idee van de ChristenUnie, werden ook door 

de Kamer aanvaard. 

Nederland heeft 2,6 mil-

joen sociale huurhuizen. 

Die mogen bij tekening 

van het huurcontract 

maximaal € 710 aan kale 

huur kosten. De corpora-

ties moeten jaarlijks minstens 80% van hun vrij-

komende huizen toewijzen aan huishoudens met 

een inkomen tot € 35.739, 10% mag naar huishou-

dens met een inkomen van maximaal € 38.950.

   

        ANP 

Van sommige dingen weten we heel zeker dat het waar is, 

al weten we niet altijd meer hoe we daar aan komen. Zo 

weten we zeker dat de Portugese zeevaarder Ferdinand 

Magellaan als eerste een complete reis om de wereld 

maakte. Maar is dat ook zo? 

 

Magellaan voer op 17 september 1519 met vijf schepen en 

ruim tweehonderdvijftig man uit van San Lucar in Spanje. 

Op 21 oktober 1520 bereikte hij de naar hem genoemde 

zeestraat die de doorgang vormde naar de Stille Oceaan 

(hijzelf gebruikte de naam Allerheiligenstraat). Muiterij was bijna aan de orde van de dag, want weinig 

matrozen hadden vertrouwen in de expeditie. Magellaan zette echter – letterlijk – met alle geweld 

door. In maart 1521 bereikte hij de Marianen, in het westen van de Grote Oceaan. Daar kon eindelijk 

weer voedsel worden ingenomen. Toen stevende men af op de Filippijnen, waar Magellaan op 27 april in 

een gevecht met de bevolking werd gedood. Het bevel werd overgenomen door zijn stuurman Juan Se-

bastian de Elcano. Hij bereikte op 6 september 1522 met nog één schip en achttien man het Spaanse 

San Lucar. 

Eigenlijk komt dus De Elcano de eer toe (met de overgebleven bemanningsleden) als eerste een reis om 

de wereld te hebben gemaakt. 
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Regelzorg Rijbewijskeuring 

 

Seniorkeuring (75+) 
klein en groot rijbewijs  

 

Voordelig en prettig geregeld, 
ook bij u in de buurt 

 

Telefoon: 088 23 23 300 
Website: www.regelzorg.nl 
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Puzzelplekkie: de oplossing van juni 
 

  De oplossing van juni is VELDBOEKET (zie afbeelding). 

  De winnaars na loting onder goede inzenders zijn: 

  de eerste prijs: mevrouw A. de Snoo  

  de tweede prijs: mevrouw  Y. Tjon Pon Fong  

  de derde prijs: mevrouw P. Haksteen  

 

  De winnaars worden gefeliciteerd, de gewonnen prijs wordt zo snel 

  mogelijk naar de door u opgegeven rekening overgemaakt. 

Huishouden zo'n vijftig jaar geleden Joke Herrewijn-de Vries 

Woordjes leren                 Jan Eijkelboom  

Wij vrouwen zijn ons steeds informeler en com-

fortabeler gaan kleden. Bovendien dragen de 

meeste vrouwen een lange broek, al komt de jurk 

weer in beeld, wat tot midden jaren zestig echt 

niet kon. De spijkerbroek bracht een grote veran-

dering. Daarvoor droegen vrouwen veelal getail-

leerde jurken of een strakke rok tot over de knie, 

met daaronder vleeskleurige nylonkousen. Op 

straat een kuitlange mantel met een ceintuurtje 

om het middel. Terwijl oudere dames er vroeger 

als omaatjes uitzagen, gaat nu vrijwel iedere 

vrouw van middelbare leeftijd vlot en modieus 

gekleed. 

Mannen droegen meest-

al een lange jas. 's Zon-

dags bijvoorbeeld naar 

het voetballen een wit 

overhemd met strop-

das, ze hielden bij dit 

uitje zelfs hun hoed op. Een voetbaltribune bood 

een andere aanblik dan het huidige stadion vol 

baseballpetten, polo's, jeans en gympen. 

Meisjes droegen plooirokken en bloemetjesjurk-

jes en jongens korte broeken, ook in de winter, 

dan zorgden wollen lange kousen dat ze het niet 

koud kregen. 

Minder in het oog springende veranderingen zijn 

er natuurlijk ook. Mensen hebben nu een uitge-

breidere garderobe dan in de soberder tijden, die 

wat kleding betreft tot in de zestiger jaren duur-

de. Bovendien zijn we – afgezien natuurlijk van 

shoppen en tutten voor de spiegel – veel minder 

tijd kwijt aan onze kleren. Destijds maakten ve-

len zelf de kleren, maar nu wordt er weinig tijd 

gestoken in herstel: een door rijkdom ingegeven 

luiheid: een nieuw T-shirt kopen is gemakkelijk 

dan de naaimachine te pakken (voor zover die 

nog aanwezig is). 

Jongens, heb je verdriet, 

sprak toen de leraar Grieks 

 

dan moet je woordjes leren, woordjes 

leren. Hij knikte energiek 

 

zodat er as viel op zijn vest, 

maar dat was toch al vies. 

 

Wij lachten half vertederd, 

half meewarig, want tragiek 

 

daar wist je alles van en hij, 

heel oud, haast vijftig, niets. 

 

En dat het overging als je maar 

woordjes leerde, dat was iets 

 

zo absurds, zo dolkomieks 

dat het in omloop kwam als een 

 

gevleugeld woord. Het klapwiekt 

nu verdrietig om mij heen 

 

omdat ik later woordjes leerde 

waarmee je 't monster kunt bezweren 

 

en ik hem niet meer zeggen kan 

hoe ik soms naar die stem verlang, 

naar dat onhandige advies. 
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Maison Patrick: vervangende mantelzorg 

Voor meer informatie over ons respijthuis:

f kijk op de website: www.maison-patrick.nl 

Advertentie 

Op het moment van schrijven is het weer zoals we verlangd hebben: zonnig, droog, en niet te 

warm met 22 graden. Tijdens deze dagen trekken mensen erop uit. Even weg uit de ver-

trouwde omgeving, op een andere plek in Nederland of daarbuiten, genieten van wat de na-

tuur biedt. De rust opzoeken, of juist een toeristische plaats, is iets wat wij Nederlanders 

graag doen. 

Er zijn echter situaties, waarin u  zich misschien bevindt, die deze uitstapjes bemoeilijken. Het 

wordt lastiger wanneer u afhankelijk bent van de zorg van uw partner of een ander familie-

lid, of wanneer u zelf mantelzorger bent. 

Gelukkig zijn er in Nederland instanties en organisaties die het, ondanks uw beperkingen, 

voor u toch mogelijk maken erop uit te trekken. 

Logeerhuis Maison Patrick is er zo een. 

Wanneer u zin hebt om even te ontspannen aan riviertje De Alblas, terwijl de zorg met u mee 

gaat: bel gerust met Patrick Konings. 

 

Ook wanneer u, als mantelzorger, een dag weg wilt. Uw partner kan die dag in Maison Patrick 

verblijven. En u kunt, met een gerust hart, genieten van uw uitje. 

U bent altijd welkom voor een kennismaking. Kunt u gelijk even rondkijken in het huis en in de 

tuin! 
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Kritiek op overschot Wmo-budget: terecht of onterecht? 

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan: veel gemeenten liggen onder vuur vanwege grote overschotten 

op het budget voor zorgtaken, oftewel het Wmo-budget. Volgens onderzoek van Binnenlands Bestuur 

zouden gemeenten in 2015 meer dan 310 miljoen euro hebben overgehouden op dit bestedingspakket. 

Een slechte zaak of goed begroot? 

 

Incomplete informatie 

Tot 2015 verstrekte het rijk zelf de zorgbijdra-

gen, maar in het kader van decentralisaties gaf 

ze deze taak uit handen. Het lijkt er nu op dat er 

bij de overdracht van alle cliëntengegevens de 

nodige fouten zijn gemaakt. Zo blijkt uit een con-

trole van de gemeente Zwolle dat de informatie 

in haar Wmo-bestanden veelal incompleet en in-

correct was. Zo kregen verschillende cliënten die 

individuele begeleiding zouden moeten ontvan-

gen in de praktijk 'slechts' collectieve dagbeste-

ding aangeboden. Ook bleken concrete aantallen 

en aandoeningen vaak niet correct. Volgens het 

onderzoek van de gemeente Zwolle zit er grof 

geschat 400.000 euro verschil tussen de daadwer-

kelijke uitgaven en de begrote kosten volgens de 

rijksgegevens. 

 

Voorzichtig begroten zorgbudget 

Toch stelt Mariëtte van Leeuwen, bestuurslid Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dat de 

gemeenten goed hebben begroot. Alle kritiek is 

volgens haar dan ook 'onterecht' en 'te makkelijk'. 

Ze prijst juist dat de gemeenten erin geslaagd 

zijn om binnen het zorgbudget te blijven; dit was 

namelijk niet altijd makkelijk. Zo werd het pas 

heel laat duidelijk voor wie de gemeenten ver-

antwoordelijk waren en hoeveel budget zij daar-

voor kregen. Van Leeuwen: "Bij dichte mist ga je 

natuurlijk geen gas geven. Gemeenten moeten 

zorgen voor een sluitende begroting en konden 

dus niet anders dan voorzichtig begroten." Verder 

stelt ze dat gemeenten nú moeten anticiperen op 

mogelijke verlagingen van het Wmo-budget in de 

toekomst. Een overschot op dit moment kan vol-

gend jaar immers een tekort zijn. 

 

Breder perspectief 

Volgens Van Leeuwen moeten gemeenten redene-

ren vanuit zorgbehoefte in plaats vanuit een bud-

get. Hebben ze dat in 2015 dan wel voldoende 

gedaan? Jawel, vindt het bestuurslid van VNG. Zij 

stelt dat er afgelopen jaar niet veel fout is gelo-

pen, maar dat gemeenten wel moeten kunnen 

ingrijpen op het moment dat er geen zorg wordt 

geboden wanneer die wel noodzakelijk is. Verder 

zegt Van Leeuwen dat men het Wmo-budget in 

breder perspectief moet bekijken. "Het gaat er 

om wat gemeenten doen om de burgers te laten 

participeren. Dan moet je dus ook kijken naar 

wat ze doen binnen het hele sociale domein, zo-

als sport en cultuur."                   

                                                   Supportbeurs.nl 

 

Wat is uw mening over het overschot van de gemeenten op het Wmo-budget?  

Stuur uw reactie! Dit kan via e-mail naar redactie@dordtsenior.nl  

of per post naar Van Eesterenplein 269, 3315 KX Dordrecht. 

ANWB wil verbod op afgeven paspoort 
Er moet een verbod komen op het inleveren van het paspoort van vakantiegangers bij vakantie-

verblijven en verhuurbedrijven, omdat het risico van identiteitsfraude groot is, waarschuwt de ANWB.  

De toeristenbond vraagt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) actie te ondernemen. 

Dek het BSN-nummer af 

Veel hotels en campings eisen van de gasten het 

paspoort. Ze maken vaak een kopie voor hun ad-

ministratie. De ANWB raadt mensen af het pas-

poort af te geven of te laten kopiëren. Als het 

toch wordt gekopieerd raadt de ANWB aan het 

BSN-nummer af te dekken. Dit nummer moet 

worden afgeschermd om te voorkomen dat het in 

verkeerde handen valt.*  

Incassobureau 

Volgens een woordvoerder is het voorgekomen 

dat iemand op vakantie was in het buitenland en 

zijn paspoort tijdelijk had afgegeven. "Enkele 

maanden later kreeg hij van een incassobureau 

een rekening van 16.000 euro voor een huis dat 

hij nooit had gehuurd", aldus de zegsman.  

                                                                                                                             

        ANP 

* Bij de ANWB is een hoesje verkrijgbaar waarmee het BSN-nummer wordt afgedekt. 
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Poëzie & Belevenissen Ab Küchler 

Bezorging DordtSenior in 2016 
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. 

De volgende DordtSenior kunt u verwachten in week 36, dat is van 5 t/m 10 september. 

In Duitsland zie je vaak folders met allerlei 

'Erlebnisse': attracties die je een onvergetelijke 

vakantie bezorgen. Een 19e-eeuwse dichter, 

A.C.W. Staring, beschreef eens een belevenis, die 

niet in een folder stond, een hondengevecht: 

Bereisde Roel zag op zijn tochten 

Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten, 

Voor 't wijnhuis, in een kleine Poolse stad, 

Terwijl hij juist aan 't venster zat: 

'Zulk vechten, Mensen! -– Zij verslonden 

Malkander letterlijk! Met iedre hap, ging oor 

Of poot er áf – en glad als vet er dóór! 

Ons scheiden kwam te laat! wij vonden 

Het restje: - op mijn eer, 

De staarten, en niets meer.' 

Ook wat de familie van John O'Mill overkwam was 

onvergetelijk. Hij noemde het 'H2OJE' (h2o-jé): 

In Connecticut 

in een waterput 

verdronk m'n tante Eefje. 

Nog jaren later 

dronk oom 't water 

uitsluitend door een zeefje. 

Voor Arjen Duinker is zijn vakantiebestemming 

blijkbaar één grote belevenis. Zijn enthousiasme 

uit hij in 'Wat is dit een mooi  land': 

wat is dit een mooi land! 

natuur! vertier! 

water! bloemen en planten en dieren! 

wat een mooi land! zee! bergen! heuvels! 

marmotten! kleine hutten waar je kaas kan eten! 

musea! kerken! klederdrachten! hotels! 

alles is er! 

wat een land! casino’s! straten! bramen! sinaas-

appels! 

oooooh! 

Jan J. Pieterse wil wel iets bijzonders beleven, 

maar niet voor verrassingen komen te staan:  

De verblijfskosten interesseren me geen snars 

en omdat ik zo van geriefelijk houd: 

dat stromend water op Mars, 

is dat ook warm, of alleen koud? 

Een belevenis is heel subjectief; wat voor de een 

heel bijzonder is, is voor de ander doodgewoon. 

Dat laat Wim Brands ons zien in 'Wat vrijheid is': 

Wat vrijheid is leerde ik  

van een oom die in vee handelde. 

Na zijn vijftigste kreeg hij een vriendin. 

Zij had evenveel verstand van koeien als hij. 

Soms namen ze een dag vrij. 

Ze noemden dat vakantie. 

Ze bezochten dan een veemarkt. 

Ook Willem Wilmink blijft graag bij het vertrouw-

de; dat blijkt uit 'Op doorreis door Vlaanderen': 

Ach mijn vrouw wil naar Zuid-Frankrijk 

voor vakantie en vertier. 

Daarom rijdt ze nu door Vlaanderen 

en ik ben haar passagier. 

Meid, waarom zo ver gereden, 

waarom blijven we niet hier, 

waarom blijven we niet in Vlaanderen 

met zijn duizend soorten bier? 

De mooiste beschrijving van een belevenis is  

geschreven door Maurits Mok: 

Een reiziger, bestoft, bezweet, 

belandde bij een poel, 

en reeds had hij zich half ontkleed 

- hem lokte 't water koel – 

toen hij met felle schrik doorzag: 

dit is een poel van zonden! 

Zijn kleren zwaaiend als een vlag, 

verdween hij, ongeschonden. 

Ik blijf het toch zeggen... 
Wij zijn nog steeds op zoek naar bezorgers van ons blad in de wijk Sterrenburg. 

Wilt u daar 10 keer per jaar ons blad bezorgen op 22 of 28 adressen, neem dan contact op 

met Corrie Dubbeld, telefoon 078-6472665 of e-mail cdubbeld@gmail.com. 
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Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden  

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken. 

mevrouw J.F. Herrewijn-de Vries, 2 juli 85 jaar 

mevrouw D. Sebes-Verdoorn, 8 juli 86 jaar 

de heer W.L. van Dongen, 12 juli 87 jaar 

mevrouw W. Cornelisse-Amesz, 14 juli 91 jaar 

de heer P.A. Los, 23 juli 86 jaar 

mevrouw M.J. Kuipers, 23 juli 85 jaar 

de heer J.J. van Rees, 30 juli 86 jaar 

de heer A.J. van Brakel, 15 augustus 91 jaar 

mevrouw J.P. Wapperom-Peterson, 18 augustus 85 jaar 

mevrouw A. den Outer-van der Velde, 21 augustus 91 jaar 

mevrouw W. van Riesen-Westerbaan, 24 augustus 86 jaar 

Wij wensen u een heel fijne dag toe! 

 

Onze excuses en (alsnog) felicitaties voor jarigen die we over het hoofd hebben gezien: 

de heer J. van Ek, 8 juni 88 jaar 

de heer A.A. Kok, 26 juni 85 jaar 

Alarmnummer         112 (gratis) 

Snelle politiehulp, 

maar zonder zwaailicht         0900-8844 

 

PlusBus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-337836189  

e-mail: bus@wielborgh.nl 

 

Stichting Wielborgh      078-6492111 

Het Spectrum Wonen en Zorg    078-6172333 

Aafje Zorglijn       088-8233233 

Internos Zorglijn       078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken         06-41362309 

Sociale Dienst Drechtsteden    078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht    078-7708910 

 

Parkinson-vereniging     078-6541024 

Alzheimer Nederland         0800-5088 

 

Sensoor, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar        0900-0767 

 

Het Juridisch Loket         0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden    088-1237011 

Regelzorg       088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)    06-57415845 

SeniorService: belangrijke telefoonnummers  

Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-6542600. 

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

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

Verjaardagskalender 
Alle leden die in juli en augustus jarig zijn:  

van harte gefeliciteerd! 

Maakt u wel eens gebruik van internet?  

Kijk dan op Facebook naar de Dordtse Seniorenbond. 

En natuurlijk ook naar onze website www.dordtsenior.nl.  

U vindt daar alle voorgaande nummers van dit blad. 






