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Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 1ste jaargang nummer 8 DordtSenior 
Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Arnold G. Daane 

voorzitter 

redactielid 

 

Vijverplantsoen 72 

3319 SX Dordrecht 

telefoon: 078-6166320 

e-mail: arnolddaane@wxs.nl 

Gerard L. Ek 

penningmeester 

 

Leeuwstraat 26 

3318 VD  Dordrecht 

telefoon: 078-6179421 

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

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

Arie van Zanten 

secretaris 

 

Leeuwstraat 22 

3318 VD Dordrecht 

telefoon: 078-6175671 

e-mail: info@dordtsenior.nl  

Joke Herrewijn-de Vries 

bestuurslid 

redactielid 

'Lief en Leed' 

 

telefoon: 078-6170761 

e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Els Bel 

bestuurslid 

 

telefoon: 078-6161880 

e-mail: ejbelroos@gmail.com 

Co Wapperom-Peterson 

bestuurslid 

reisclub 

 

telefoon: 078-6170022 en 06-15407568 

e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl  

Wilma Molendijk 

bestuurslid 

reisclub 

'Lief en Leed' 

 

telefoon: 078-6173566 

e-mail: wilmamolendijk@gmail.com  

Corrie Dubbeld 

ledenadministratie 

coördinatie bezorging ledenblad 

 

e-mail: ledenadmin@dordtsenior.nl 

(via de mail heeft de voorkeur)  

telefoon: 078-6472665 

Jan Geenen 

redactielid 

 

telefoon: 078-6166891 

e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

Ab Küchler 

redactielid 

 

telefoon: 078-6185567 

e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

Ad Veltman 

reisclub 

 

telefoon 06-15175708 

IBAN: NL66 INGB 0007 2441 50  

ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond 

De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan 

leden en families, die bericht hebben gestuurd van 

overlijden, huwelijk, verjaardagen, opnamen in 

ziekenhuis, ziektes, enzovoort.  

Deze berichten moeten worden gestuurd naar de 

coördinator Wilma Molendijk, zie boven. 

Kopij voor DordtSenior van november uiterlijk 12 oktober 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 het maandblad 
 van de leden van de Dordtse  
 Seniorenbond. Het verschijnt  
 10 keer per jaar  (niet in de  
 maanden januari en augustus). 
——————————————————- 
 Redactieadres DordtSenior 

 p/a Ab Küchler 

 Van Eesterenplein 269 

 3315 KX Dordrecht 

 078-6185567 

 redactie@dordtsenior.nl 

 

 De redactie bestaat uit 

 Ab Küchler 

 (zie redactieadres boven) 

 

 Arnold G. Daane 

 arnolddaane@wxs.nl 

 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Corrie Dubbeld 

 078-6472665 

 ledenadmin@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Corrie Dubbeld 

 (zie boven). 

 

Adverteren in dit blad? 

Voor inlichtingen en/of tarieven    

kunt u contact opnemen met de 

redactie (zie redactieadres). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon 
In dit nummer 
1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Einddatum inleveren kopij 

2. In dit nummer 

Colofon 

3. Arie van Zanten: Van de bestuurstafel 

4. Senior Wijzer: Vakantie augustus 2016 

Meer tijd voor herstel pensioenfondsen 

6. Toni van Dam: Als je haar maar goed zit…   

  Bijeenkomst ouderenbonden: Veilig in en om het huis 

8. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

ACM waarschuwt voor louche abonnementen 

Zogezegd 

10. Arie van Zanten: Berichten Dordtse Seniorenbond 

12. Jan Geenen: Gezamenlijk leden werven  

 Ab Küchler: Limerick 

13. Inschrijfformulier nieuwe leden 

14. Lezers reageren 

Uit de wijken      

15. Co Wapperom-Peterson: Van de Reisclub 

 Premie autoverzekering snel omhoog 

17. Harry Aardoom: De Dordtse Vierschaar    

 Kennis over eigen risico schiet vaak tekort 

19. J.C. Bloem: De Dapperstraat       

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

Zeker weten 

21. Erven en schenken: wie erft wat zonder testament? 

 Ab Küchler: Piet Lap 

 

23. Ab Küchler: Poëzie & Gevogelte 

 Bezorging DordtSenior in 2016 

24. Verjaardagskalender 

 Nieuwe leden 

 SeniorService: belangrijke telefoonnummers 

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. 
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Van de bestuurstafel  

Samen aan de slag 

 Arie van Zanten 

De zomer hebben we achter de rug. Nu kunnen we weer aan de slag.   

Onderstaand een schets van de belangrijkste aandachts- en aktiepunten. 

Collectieve korting zorgverzekeringen 2017 

Graag willen we de uitkomst van de discussie met  

u delen. De kern daarvan is de vraag geweest of 

het huidige kortingsaanbod zorgverzekeringen 

2017 van de Nieuwe Bond voor Ouderen Neder-

land (NBvON) voldoende harde garanties, lees 

zekerheden, biedt om er zaken mee te doen. Wij 

stellen vast dat het bestuur van de NBvON zich  

geweldig inzet en metterdaad in staat blijkt de 

kortingen op dit moment voldoende te garande-

ren. Daar komt nog bij dat we op basis van de 

aansluiting verzekerd zijn van een goede belas-

tingservice en een sterke landelijke belangenbe-

hartiging voor senioren. Dat laatste is zeker geen 

overbodige luxe. 

Een en ander betekent dat we ons aansluiten bij 

de NBvON. De kosten (€ 1,- per lid) nemen we 

voor eigen rekening en leiden thans niet tot ver-

hoging van de contributie.  

Voor ons levert de andere mogelijkheid, aanslui-

ting bij de stichting Zorg voor Koopkracht, minder 

duidelijke voordelen op. De wijze waarop daar de 

korting wordt geregeld is omslachtiger, het levert 

geen voordeel op wat betreft de belastingservice 

en al helemaal geen landelijk belangenbeharti-

ging. 

Kort en goed: naar ons oordeel is dit de best mo-

gelijke keuze in het belang van onze leden. In ons 

volgende blad en op onze website treft u hierover 

uitgebreid informatie aan.  

 

 

 

 

 

Ledenwerving van start  

We vinden het van belang samen sterk te staan 

met zoveel mogelijk senioren in onze prachtige 

stad. We mogen er allemaal gewoon zijn, mee-

doen en meetellen! Daarom is het van belang nog 

meer leden te winnen. Daar zetten we voor het 

eind van het jaar voluit op in. Via de lokale bla-

den, waaronder Dordt Centraal, via gerichte ac-

ties in delen van Dubbeldam, van Wielwijk, van 

Crabbehof en van Stadspolders en mede dankzij 

uw inzet. Laten we er samen een heel geslaagde 

actie van maken en wat zou het leuk zijn als dat 

heel veel leden oplevert.  

Mogen we nog wat argumenten aandragen om ook 

uw buren lid te maken? 

 Vanwege flinke kortingen op uw premie  

zorgverzekering. 

 Vanwege hulp bij aangifte inkomsten- 

 belasting. 

 Vanwege lokale belangenbehartiging op  

 het gebied van Zorg en Welzijn, Wonen,  

 Mobiliteit en Inkomen (zoals gratis  

 busvervoer tijdens daluren).  

 Gratis 10x per jaar ons ledenblad 

 'DordtSenior'. 

 Nieuwe sociale contacten.   

 Samenwerking met diverse instanties.  

 Om te zorgen dat uw stem wordt gehoord 

bij onze lokale overheden. 

Dit zijn toch voldoende sterke argumenten!  

 

Samen aan de slag!  

Wij zijn er heel trots op dat we er maandelijks 

weer nieuwe leden bij krijgen. Dat schept ook 

verplichtingen en vergt meer inzet op allerlei ter-

reinen. Daarom zijn we op zoek naar leden die  

met ons een actieve bijdrage leveren aan onze 

Dordtse Seniorenbond. Waar denken we aan? 

Aan het organiseren van activiteiten bijvoorbeeld 

in verschillende wijken zodat mensen elkaar op  

een leuke manier tegen kunnen komen. Het vari-

eert van een kaartje leggen, jeu de boules spe-

len, een wandeling of zelfs fietstochtje.  

Als u ideeën hebt, laat het ons even weten! 
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Senior Wijzer 

Vakantie augustus 2016 

 Arnold G. Daane 

"Mocht u in deze tijd met vakantie zijn geweest 

dan hoop ik dat u een goede tijd zonder narighe-

den zult hebben gehad." Met deze zin eindigde ik 

mijn septembercolumn. Wat ik u toewenste had 

helaas geen betrekking op mij.                                                                                   

Op maandag 15 augustus vertrok ik vol goede 

moed per auto, via Calais en Dover, naar mijn 

dochter in Crawley in Engeland.  In tegenstelling  

tot wat mijn gewoonte was om per ferry van Ca-

lais naar Dover te varen had ik besloten de trein-

tunnel onder het Kanaal te nemen. Kortere reis-

tijd, alleen iets duurder. Maar ja, kom je over de 

kop dan kom je over de staart zegt men.                                                                                                                                      

Het was mooi weer en ik had een voorspoedige rit 

door België en Frankrijk. De auto ging op de trein 

en ongeveer na 35 minuten was ik in Engeland, en 

dus weer links rijden en op weg naar mijn doch-

ter. Alles ging perfect tot ongeveer 10 minuten 

van het huis van mijn dochter. Toen ging het mis.  

 

Bij een afslag maakte ik te schielijk een bocht en 

ik eindigde tegen een verkeerspaaltje. Mijn air-

bags waren niet opgeblazen dus ik had geen hoge  

snelheid. Maar de auto was toch 'total loss'. De 

verkeerspolitie die erbij kwam was erg aardig en 

behulpzaam en vol medeleven. De  auto 

werd weggesleept en dochterlief die gebeld 

was haalde mij op. Dit was het einde van 

een onfortuinlijke eerste vakantiedag.                                                                         

De volgende dag en nog vele daarna veel 

telefoontjes met de verzekering en het 

schadereparatiebedrijf in Dordrecht ge-

pleegd. De auto was na twee dagen alweer 

in Dordrecht en de schade-expert gaf een 

zeer goed bedrag.                                                                                           

De rest van de week heb ik toch nog op ple-

zierige wijze met mijn familie doorge-

bracht. Ik besloot om een dag eerder op 25 

augustus per vliegtuig naar Nederland terug 

te keren.                                                                                                                                                       

Vliegen deed ik per Easy Jet van Gatwick naar 

Schiphol. Daar wachtte de taxi van de Dordtse 

Taxicentrale op mij en bracht mij weer veilig 

thuis.                                                                                           

Einde van een toch wel wat nare vakantie. Vol-

gend jaar beter hoop ik.                                                                                               

De schadeafwikkeling is ook prettig verlopen. De 

terugreis per vliegtuig en per taxi werd volledig 

vergoed. Een nieuwe tweedehands auto gekocht, 

dus ben ik weer volledig mobiel en gelukkig ben 

ik er heelhuids van af gekomen.                                                                                    

Volgende keer beter nieuws. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Tot Senior Wijzer november 2016 

De korting van pensioenen kan mogelijk worden verlicht door een langere hersteltermijn voor pensioen-
fondsen die moeten korten. Zij kunnen dan de korting over meer jaren uitsmeren. Daardoor worden ge-
pensioneerden minder gekort. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) gaat bekijken of de hersteltermijn elf 
jaar kan blijven. Die periode was tien jaar maar is nu al tijdelijk elf jaar. Mogelijk kan 
verlenging soelaas bieden, aldus Klijnsma. Met de toezegging gaat de bewindsvrouw in 
op een suggestie van onder meer vakbond FNV. 

Vrijwel de hele Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kortingen op pensioenen. Die dreigen omdat 
de pensioenfondsen door de lage rentestand een hogere buffer moeten hanteren.  
                                                                                                                                                  ANP 

Meer tijd voor herstel pensioenfondsen 
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advertentie 



 

Pagina 6 DordtSenior oktober 2016 

Als je haar maar goed zit… 
Toni van Dam 

Wachtend op mijn (knip)beurt bij de kapper - ik 

had niet afgesproken - bleek dat een moeder met 

twee kinderen net VOOR mij aan de beurt waren.  

Eerst moeder, daarna haar schattig blonde doch-

terje, beiden naar moeder en dochter's tevreden-

heid gekapt. 

Daarna was 

broertje aan 

de beurt.  

Nou, horen 

en zien ver-

ging. Onder 

dus luid pro-

test van het 

ventje: "NEE, 

NEE, ik WIL 

niet… NEE, ik ben bang, ik wil naar huis", enzo-

voort.  

Kapster (lekker pedagogisch):  "Nou, rustig maar 

hoor, ik knip je teen er niet af!" Bij die woorden 

begon het ventje NOG harder te krijsen.  

Eerlijk gezegd, verstond ik ook zoiets van 'tenen 

afknippen'. Moeder er bij…: "Deze mevrouw knipt 

heus je neus niet af, hoor". Dat deze 'wijze?' 

woorden het tumult nog verergerden, behoeft 

geen betoog. 

Nadat het jongetje, vastgehouden door moeder, 

kapster EN eigenaar/chef van de kapsalon uitein-

delijk was gekortwiekt, verliet het trio de kap-

perszaak. 

De auto van moeder stond al met draaiende mo-

tor, toen ik bemerkte dat GEEN van drieën hun 

auto-riemen aangordde….  

 

Nou ja, als je haar maar goed zit  

     dacht Toni van Dam 

Veilig in en om het huis 

Bijeenkomst van de gezamenlijke ouderenbonden van Dordrecht 

Dinsdag 8 november 2016 van 14.00 uur – 16.00 uur 
Informatietafels* vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur 

 

WZC De Merwelanden Haringvlietstraat 515 Dordrecht 
(Stadsbus lijn 4 richting Staart stopt voor de deur) 

 

Hoe veilig is UW huis? Liggen er losse kleedjes op de vloer? En hoe voorzichtig moet u uw trap afdalen? 

Is dat losse stopcontact al gemaakt? Is er buitenverlichting als u ’s avonds naar uw schuurtje moet?  

Bent u bang dat uw handtas uit uw handen wordt gerukt op straat? 

 

Er zijn heel veel punten van aandacht als het gaat om de veiligheid thuis en op straat.  

Juist voor ouderen met soms wat broze botten kan een val heel nare gevolgen hebben. 

MAAR… ER IS VEEL AAN TE DOEN! 

Daarom organiseert de KBO afdeling Dordrecht namens de gezamenlijke Dordtse seniorenbonden en in 

samenwerking met de gemeente een bijeenkomst die ervoor moet zorgen dat u zelf oog hebt voor de 

mogelijke risico’s die u loopt in uw huis en daar buiten. 

Mevrouw Trudy Heldens van de Unie KBO komt de voorlichting geven. Aan de hand van een presentatie 

en met veel voorbeelden zal zij ons op weg helpen om zelf een gevoel van veiligheid te kunnen creëren.  

WE KUNNEN ER ZELF VEEL AAN DOEN! 

 

* Naast de voorlichting zijn er ook INFORMATIETAFELS van de Dordtse politie, de brandweer, MEE en  

   Sociaal team, én over computerveiligheid. 

   Vanaf 13.30, tijdens de pauze, en na afloop van de bijeenkomst tot uiterlijk 16.30 uur kunt u daar uw  

   persoonlijke vragen stellen of informatie vergaren.  

Toegang gratis 
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Boekbespreking    
'De Kinderwet' van Ian MacEwan 

Joke Herrewijn-de Vries 

De hoofdpersoon van dit boek is Fiona Maye, 

rechter voor familierecht. Er worden verschillen-

de zaken behandeld. Bij de familie Bernstein uit 

de charidische sfeer is het onderwerp scheiding. 

Charidische jongens en meisjes kre gen geschei-

den onderwijs om hun zuiverheid te bewaren. 

Huishoudens, die zich niet aan strikte koosjere 

regels hielden, waren eigenlijk verboden terrein. 

Maar de moeder wilde dat haar dochters een goe-

de opleiding zouden krijgen en meer kansen dan 

zij had gehad. 

De Siamese tweeling was een ander probleem. 

Het leven van Mark en Matthew hing aan een zij-

den draad: één van de twee zou een operatie 

overleven. De Katholieke ouders weigerden 

moord goed te keuren. Zij stelden dat God het 

leven gaf en dat die het alleen kon afnemen. De 

operatie van Matthew was een te grote inbreuk 

op de lichamelijke integriteit van hem. Maar de 

operatie was niet bedoeld om Matthew te doden, 

maar om dat van Mark te redden. Het gerechtshof 

was het met de rechter eens, het appel van de 

ouders werd verworpen en de tweeling ging de 

operatiekamer in. 

Het belangrijkste onderdeel van het boek is de 

zaak Adam Henry, kind van Jehova’s getuigen, 

zelf eveneens getuige met een zeldzame vorm 

van leukemie. Transfusie zou levensreddend zijn. 

Het was echter tegen hun 

geloof om  bloedproducten 

tot hun lichaam toe te laten. 

Een zwaar probleem, maar 

met een Bijzondere Beschik-

king krijgt hij toch een 

transfusie. Hij knapt op, 

maar daar hij wordt afgewe-

zen weigert hij een behan-

deling bij herhaling van zijn 

ziekte met een voor de hand 

liggend slot. De rechter 

voelt dat aan als suïcide. 

MacEwan schreef verscheidene boeken met een 

geheel andere inhoud: 'Solar', 'Aan Chesil Beach', 

'Enduring Love' en 'De Cementen tuin'. Hij is een 

bedachtzaam auteur, en past er voor op om in 

zijn werk een sterke morele positie in te nemen. 

Hij laat bij voorkeur zulke afwegingen aan de le-

zer over. 

ACM waarschuwt voor louche abonnementen 

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) waarschuwt voor louche abonnementen op 

voordeelsites, winacties en zogenaamd voordeli-

ge reisjes. Bij ConsuWijzer, het consumentenlo-

ket van de ACM, zijn de afgelopen maanden veel 

meldingen binnengekomen over opdringerige ver-

kopers. 

 

Unieke aanbieding 

De verkopers benaderen consumenten meestal 

telefonisch of via internet, vaak onder het voor-

wendsel van een prijs of een unieke aanbieding. 

Het voordeel valt vaak tegen en de vrijblijvende 

aanbieding blijkt in werkelijkheid een abonne-

ment. Opzeggen van het abonnement is boven-

dien lastig. 

Spotreis.eu 

Twee weken geleden greep de ACM in bij de aan-

bieder van vakantie-abonnementen Spotreis.eu. 

Honderden klanten die een jaarabonnement van 

200 euro aangesmeerd hadden gekregen hoeven 

dat door de interventie niet meer te betalen. De 

reisagent is gestopt met de misleidende verkoop-

methoden. 

 

Niet meteen 'ja' 

De ACM adviseert consumenten niet overhaast ja 

te zeggen op aanbiedingen die te mooi lijken om 

waar te zijn. Ook kan bij telefonische verkoop 

binnen 14 dagen altijd een abonnement schrifte-

lijk worden opgezegd. 

                                                                    ANP 

Zogezegd 
Je hebt je ogen niet gekregen om ze dicht te doen 
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Berichten Dordtse Seniorenbond 

Grenzen aan eigen regie? 

Arie van Zanten 

Dit artikel gaat over de vraag of er grenzen zijn aan de eigen regie van senioren.  

Hiervoor  zijn twee aanleidingen. Om te beginnen de vraag hoe je eenzaamheid onder senioren 

zou  kunnen tegengaan en een wijk of buurt zo kan inrichten dat het een warme thuisbasis vormt.

Alleen is maar alleen  

Laten we er niet om heen draaien. Eenzaamheid 

onder senioren is best een hot item. Geen wonder 

dat het dagboek van Hendrik Groen 'Pogingen iets 

van het leven te maken' zo'n bestseller is. Leuk 

zoals hij vooral met zijn charmante humor de 

moed er inhoudt en op die manier zijn leven zo 

aangenaam mogelijk maakt. Begrijpelijk dat aan 

aanzaamheid aandacht wordt besteed.  

Dat is professionals ook opgevallen. Vandaar dat 

er in september workshops plaats hebben gehad 

die er op gericht zijn eenzaamheid te herkennen 

en waar mogelijk tegen te gaan. Op zich een pri-

ma actie. Laten we eens een voorzet  leveren 

voor een aanpak die mogelijk effect sorteert.  

Puntsgewijs wat aandachtspunten:  

1. Volgens mij vindt geen enkele senior het pret- 

    tig het etiket 'eenzaam' te krijgen, ook al is  

    iemand dat daadwerkelijk. De vraag is veel 

    meer of hij of zij er last van heeft en graag  

    contacten wil leggen.  

2. Iedere senior is uniek en maakt zijn of haar 

    eigen afwegingen. Per senior kan dit leiden  

    tot andere keuzes om het leven in te richten.   

    De een is nu eenmaal een groepsdier, terwijl  

    de ander bij wijze van spreken liever in zijn  

    eentje gaat vissen en geniet van de stilte van  

    moeder natuur.  

3. Het is erg zinvol om vooral de vraag van senio- 

    ren goed te verkennen en vervolgens een aan- 

    bod te organiseren dat daar zo goed mogelijk  

    op aansluit.  

4. Op buurtniveau zullen dat vooral allerlei vor- 

    men zijn van Buurt Ontmoetingsplekken  

    (BOP's) waar je allerlei dingen zelf kunt doen,  

    variërend van jeu de boules, kaarten, bridge,           

    wandelen, fietsen, sporten en BBQen.  

5. Op wijkniveau is het handig na te denken over  

    toegankelijke algemene voorzieningen, zoals    

    een of meerdere supermarkten voorzien van  

    een koffiehoek, vormen van simpel vervoer 

    en gezellige en betaalbare eettenten.  

6. Samen bewegen en sporten is van groot be- 

    lang. Dat kan vaak op buurtniveau in plaats van  

    de (te dure) sportschool.  

7. Kennis uitwisselen met jongeren kan heel han- 

    dig en praktisch zijn, zoals handiger omgaan   

    met je smartplone, je i-pad, ecetera.  

8. En wat is er tegen samen koken, al dan niet  

    onder het genot van een glaasje fris of wat 

    anders? 

9. Uiteraard is er niets tegen praktische oplossin- 

    gen, zoals vervoerscirkels - als je bijvoorbeeld  

    naar de huisartsenpost moet en geen auto  

    hebt - en telefooncirkels.  

    Natuurlijk mag een leuk uitje met de PlusBus  

    niet ontbreken in dit rijtje.   

 

De grenzen aan eigen regie  

In de Volkskrant van 13 september stond een in-

teressante column over de wijze waarop de ge-

meente Veenendaal in de weer is om senioren, 

ook als ze dement zijn, een plek te bieden in hun 

eigen wijk.  Dat klinkt natuurlijk best een beetje 

eng – per slot van rekening kiest niemand voor 

dementie -  maar het is wel een van de schaduw-

kanten van het steeds ouder worden. Op zich is 

er wel wat voor te zeggen. Het  betekent echter 

dat er op de bewoners van de buurt of wijk vaak 

een hele hoge wissel wordt getrokken. De vraag is 

of dat zonder professionals realistisch is. Dat be-

twijfel ik oprecht. Onze samenleving blinkt niet 

uit in sociaal gedrag naar kwetsbare mensen, veel 

meer in veel te optimistische aannames van de 

zijde van de (gemeentelijke) overheid over de 

inzet en beschikbaarheid van mensen. Dat is vaak 

in familiekringen al heel lastig. Daarnaast ligt er 

onder invloed van het economische denken op 

voorhand een te groot accent op de vraag wat het 

vooral niet mag kosten en is er te weinig oog voor 

menselijke maat der dingen en de grenzen aan de 

mogelijke inzet van actieve mensen. Het is wel 

verstandig om hierover open en eerlijk in gesprek 

te gaan en vooral samen naar goede, uitvoerbare 

en passende oplossingen te zoeken. Het geheim 

van goede regie is niet dat het van bovenaf wordt 

opgelegd, maar dat het het resultaat is van sa-

men zoeken naar de meest passende oplossing. 

Dat is vaak per situatie  anders. En wat zou daar 

nou mis aan zijn?  
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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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Er zijn mensen in onze mooie stad 

Die nog nooit het geluk hebben gehad 

     Dat hen werd verteld 

     Dat je voor weinig geld 

Onze Seniorenbond vindt op je pad! 

Limerick: Gelukkige senioren          Ab Küchler 

Waarom ledenwerving   
Ledenwerving is groot belang omdat wij, net als 
alle andere seniorenorganisaties, te maken heb-
ben met een natuurlijk ledenverlies. Daarom is 
het noodzakelijk veel nieuwe leden te werven. 
Nieuwe leden zijn ook nodig om plaatselijk draag-
vlak te vinden voor de activiteiten, en daarnaast 
om besturen tijdig aan te vullen met kundige en 
vitale bestuurders.  

Nieuwe leden zijn ook gewenst om plaatselijk een 
vuist te kunnen maken (een grote vuist, heeft 
meer ontzag) en de belangen van onze senioren te 
verdedigen.  

Het is voor onze jonge organisatie noodzakelijk 
steeds weer nieuwe leden te zien binnenkomen. 
Verjonging is een natuurlijk proces. Daarom kun-
nen jonge senioren en 'babyboomers' – waar ik er 
ook één van ben – veel voor onze bond betekenen! 
Heeft u 'jonge senioren' in uw familie– of kennis-
senkring, lees dan 'Wat vragen wij van u?' 

 

Korting op Zorgverzekering in 2017  
Via de Dordtse Seniorenbond kunt u in 2017 kor-
ting krijgen op uw premie zorgverzekering (zie 
pagina 3). Dat voordeel kan wel oplopen tot meer 
dan 100 euro. Zo heeft u uw contributie – die ook 
in 2017 onveranderd laag blijft (zie de prijsverge-
lijking aan het eind van dit artikel) - heel gauw 
terugverdiend. 

Wat vragen wij van u?  
Probeer uw buren, vrienden en familie te overtui-
gen dat het voordelen oplevert om in 2017 voor 
maar 15 euro lid te worden van de Dordtse Senio-
renbond; zij ontvangen dan vanaf het moment dat 
zij lid worden (dat kan direct en dat kost maar  
2 euro meer voor de rest van 2016) dan kan dat 
met het inschrijfformulier op de volgende pagina.  

Mocht u meer formulieren nodig hebben dan kunt 
u deze ook kopiëren of aanvragen via:  
jan@dordtsenior.nl.  

 

 

 

Prijsvergelijking prijspeil 2016 

ANBO: € 40,00, tweede lid € 33,80; samen € 73,80  
PCOB: € 32,50, tweede lid € 21,50; samen € 54,00 
KBO:   € 28,00, tweede lid € 25,00; samen € 53,00 
Dordtse Seniorenbond: € 15,00 per jaar en  
voor een tweede lid wonend op hetzelfde adres  
€ 10,00; is samen € 25,00. 

 

Gezamenlijk leden werven                     Jan Geenen 

Met uw steun worden we groter èn sterker!  
 

In de laatste week van september zijn wij gestart met een ledenwerfactie, met als doel meer senioren 
kennis te laten maken met de Dordtse Seniorenbond. Het eerste jaar van onze nieuwe bond heeft  

bewezen dat we bestaansrecht hebben. Maar… dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen.  
We moeten er juist nu met z'n allen onze schouders onder zetten, om nog sterker verder te gaan.  

Daarom vragen wij u ook om uw hulp, want de lijfspreuk van de Dordtse Seniorenbond is:  
'wij zijn een bond waar je als lid inspraak hebt en waar je inbreng gewaardeerd wordt'.  
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Gisteren heb ik de DordtSenior gelezen. Prima, alleen de stukjes van Toni van Dam daar heb ik moeite 

mee. Zo negatief allebei! Dat er bezuinigd wordt in de Wielborgh is heel vervelend, maar deze Toni 

moet wel goed op de hoogte zijn van de situatie in de Wielen. Er wordt in het Polderwiel gewoon gebil-

jart, er wordt gebridged, gekaart, het Polderwielkoor oefent iedere woensdagavond en er is meer, dat 

gewoon doorgaat. Schrijf niet alleen de negatieve dingen op van ik geloof het Sterrenwiel, maar ver-

meld dan ook de positieve zaken. Bovendien schreef ze over Aafje; ook dat klopt naar mijn mening niet. 

Het tweede stuk van haar hand: schrijf liever over diegenen die er wel wat van maken, als ze alleen ko-

men te staan.  

Kortom, die artikelen zijn, althans in mijn ogen, geen reclame voor de Dordtse Seniorenbond. En dat wil 

ik even melden.  

                                                                                                          Groeten van Ina Groen-van Donge 

Lezers reageren 

Iedereen mag zijn eigen mening hebben in ons land, gelukkig. Misschien was het beter geweest als ik 

meer expliciet over het Sterrenwiel had geschreven. Want dat daar ECHT van alles is geschrapt, kan nie-

mand ontkennen. Ons zangkoor o.a. is ter ziele door genomen besluiten. Jammer alleen dat briefschrijf-

ster zelf niet goed op de hoogte is. Wanneer zij mijn verhaal goed gelezen had, zou ze weten dat de 

opzet van De Wielborgh HEEL anders bedoeld was… ooit.  

Zou briefschrijfster ook de column van Kees Thies hebben aangevallen, want dat loog er echt niet om, 

dan was ik daarmee vergeleken nog mild. Gaat u maar eens een praatje maken met bewoonsters van 

het Sterrenwiel… U hoort dan pas ECHT negatieve opmerkingen. 

En wat bedoelt schrijfster met: 'Dat over Aafje klopt niet'?  Wat niet? Beste mevrouw, nogmaals: de OP-

ZET van de Stichting de Wielborgh, waaronder Stadswiel, Waterwiel, Polderwiel EN Sterrenwiel, waar-

over ik ooit mevrouw Sylvie Schoemaker interviewde, was van een HEEL andere opzet.  

Wel leuk dat ons blad dus wel degelijk gelezen wordt en een beetje polemiek kan geen kwaad. Maar 

voor men commentaar levert EERST goed lezen graag. Bepaalde zaken aan de orde stellen kan inderdaad 

soms negatief overkomen, maar is vaak HEEL hard nodig.  

Hartelijk dank voor de genomen moeite en met de meeste hoogachting,  

een in het algemeen NIET-negatieve, (tenzij nodig),                         

                                                                                                                                      Toni van Dam 

Het antwoord van Toni van Dam 

Opmerking van de redactie 

Het tweede stuk was niet van de hand van Toni van Dam, maar van de redactie. 

Uit de wijken            

Maak ook eens kennis met Oud-Krispijn   

De bewonersorganisatie van Oud-Krispijn heeft samen met het NIVON afdeling Drechtsteden een leuke 

wijkwandeling ontwikkeld. Deze stelt u in staat actief kennis te maken met deze prachtige wijk met 

verrassend veel groen en een prachtig zicht op onze Grote Kerk. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.   

 

Waarom deze wijkwandeling?  

De wijkwandeling is een intiatief van Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) met als inzet  

mensen actief kennis te laten maken met de diverse aspecten van de wijk  en vooral te laten zien en 

beleven hoe verrassend mooi Oud-Krispijn is. Het NIVON afdeling Drechtsteden heeft geholpen bij de 

opzet van deze route en gaat deze samen  met OKBZ verzorgen.  

Voor de wijkwandeling is een fraaie route verkrijgbaar voor € 3,- per stuk.   

Desgevraagd kunnen groepen de wandeling ook lopen onder leiding van een gids.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Roodhuizen.  

Telefoon 06-21303788 of email: w.roodhuizen@gmail.com 
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Van de Reisclub 

De laatste dagtocht van 2016 

Op donderdag 3 november organiseert de Dordtse Seniorenbond  

een Peeltocht voor leden en belangstellenden                                               
 

We vertrekken om 10 uur van de Hellingen en om 10.15 uur van het Dalmeyerplein. Zoals u ziet geheel 

andere vertrektijden en geen koffiestop. Wel wacht ons in Zaal de Zwaan in Deurne een koffietafel 

met belegde broodjes, koffie en thee. 

Na de koffietafel gaan we met een gids het Peelgebied, grenzend aan 

Limburg, verkennen. We rijden door het buitengebied richting Liessel. Dit 

gebied is omgeven door diverse Peelrestanten.   

Via Deurnse Peel rijden we richting Griendtsveen waar de 

villa staat van de Van der Griendts, de grondleggers van de 

Peeldorpen. Hier zijn ook de twaalf apostelwoningen te be-

zichtigen. In dit gebied was vroeger een rijke industrie van 

turfstrooisel- en strofabrieken. Tegenwoordig is dit een na-

tuurgebied waar begrazing plaats vindt. We rijden langs het Griendtsveense kanaal rich-

ting America. Daarbij passeren we ook de Zwarte Plak, bekend van de Tweede Wereld-

oorlog. Via Ysselsteyn gaan we terug naar Zaal de Zwaan waar ons een zeer uitgebreid 

diner zal worden geserveerd.  

Ons inziens een bijzondere tocht ter afsluiting van de dagtochten van 2016.   

 

   De kosten voor deze tocht zijn  € 50,- per persoon. 
 

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

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

ten name van Reisclub Dordtse Seniorenbond.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mededelingen 

Degene die zich hebben opgegeven voor de klaverjasreis Brinkzicht in Vledder dienen het resterende  

bedrag van € 260,- (reeds betaald € 75,-) vóór 24 oktober over te maken naar NL93 RABO 0162 1895 59 

ten name van Reisbureau Brinkzicht  met omschrijving 14-11/18-11 en uw eigen naam. 

 Co Wapperom-Peterson 

Autoverzekeringen worden snel duurder. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.  

Deze vergelijkingssite denkt dat, hoewel nog niet alle verzekeraars hun premies hebben verhoogd,  

dit nog wel dit jaar zal gaan gebeuren. 

Premiestijgingen 

Er moet dit jaar voor een nieuw afgesloten auto-

verzekering gemiddeld 75 euro per jaar meer 

worden betaald dan eind vorig jaar. Dat is een 

stijging van ruim 13%. WA-verzekeringen zijn het 

sterkst gestegen, deze zijn bijna 20% duurder ge-

worden. Per jaar kost een nieuwe WA-verzekering 

nu 89 euro meer dan eind december 2015. Be-

perkt cascoverzekeringen werden 15% duurder en 

allrisk verzekeringen 9%. 

Verzekeringsmarkt lijdt verlies 

Een woordvoerder van het verbond van verzeke-

raars wijst erop dat de autoverzekeringsmarkt al 

jaren verlies lijdt. "In 2014 was er een tekort van 

400 miljoen. Dat is niet houdbaar". De oorzaak is 

volgens het verbond de hevige concurrentie tus-

sen verzekeraars. Zij verlaagden de premies om 

marktaandeel te winnen.                                                                                                                              

        ANP 

Premie autoverzekering snel omhoog 
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Kennis over eigen risico schiet vaak tekort 

Spoedeisende hulp   

Een aanzienlijke groep (28 procent) denkt dat 

spoedeisende hulp in het ziekenhuis ook niet on-

der het eigen risico valt. Maar dat is juist wel zo. 

Dat meeverzekerde kinderen zijn uitgezonderd 

van het eigen risico is ook niet erg bekend: 

slechts 26 procent is daarvan op de hoogte tegen 

37 procent in 2015. 

 

 

 

 

 

 

Uitgesteld 

De enquête is gehouden in opdracht van zorgver-

zekeraar VGZ. Een ruime meerderheid van de res-

pondenten vindt het bestaan van een eigen risico 

op zich prima, als het bedrag maar niet verder 

stijgt. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat zo'n 10 pro-

cent van de bevolking dit jaar naar eigen zeggen 

zorg heeft uitgesteld of gemeden om het eigen 

risico uit te sparen. Dat percentage is vergelijk-

baar met vorig jaar. Omgekeerd zei 13 procent 

juist extra beroep op zorg te hebben gedaan, om-

dat hun eigen risico toch al was 'opgebruikt'.  

                                                                    ANP 

Nederlanders weten steeds slechter wat er allemaal onder het eigen risico van de zorgverzekering valt 

en welke zorg er juist van is uitgezonderd. Die conclusie trekken onderzoekers van TNS NIPO in een on-

langs verschenen rapport. Slechts 53 procent van de ruim 800 ondervraagden weet dat een bezoek aan 

de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico. Vorig jaar was dat nog 68 procent. 

De Dordtse Vierschaar        Harry Aardoom 

Diaconie met kastekort  

De bedeling van arme mensen door de diaconie 

werd betaald uit de collecteopbrengsten. Welnu, 

door de economische crisis omstreeks 1711 lukte 

het niet meer om de eindjes aan elkaar te kno-

pen. De diaconie was verarmd.  

"Nademaal de diaconie soo ten agteren is ge-

raekt, door den dieren tijd en meenigte der ar-

men… indien niet eerlang soo door de mildadig-

heijt der gemeijnte aende eene kant, als door 

behoorlyke middelen van reductie aend' andere 

seijde kragtelijk word ondersteunt en geholpen, 

deser niet langer in staat soude sijn vande arme 

menschen nae behoren te konnen onderhouden…" 

Het Gerecht van Dordrecht stelde op 5 maart 

1711 dan ook voor de financiën weer gezond te 

maken. De kerkgangers zouden de volgende zon-

dag vanaf de preekstoel aangespoord worden 

voortaan het dubbele bedrag in de collectezak te 

doen. "… met aenmerckinge van de hoogdringen-

de nood der armen, haare liefdegaven sal verdub-

belen…"  

Ook zouden de door de diaconie ondersteunde 

mensen worden gecontroleerd op misbruik. "de 

welcke de aelmoessen onweerdelijk… misbruij-

ken, afgelast of ten minsten vermindert moge 

werden…"  

Ook was al in 1709 de maatregel van het stadsbe-

stuur van kracht geworden dat mensen die van 

elders naar Dordrecht verhuisden "een acte van 

substiteren en onderhouden" moesten overleg-

gen, een document van de kerkenraad of het 

stadsbestuur van de plaats waar men vandaan 

kwam, waarin verklaard werd dat de vorige 

woonplaats garant zou staan voor ondersteuning 

als het hier met het gezin financieel verkeerd zou 

gaan. Zodat indien het nieuwe gezin financieel 

moest worden ondersteund, dit nog door de vori-

ge woonplaats kon gebeuren. Had men dat docu-

ment niet, dan moest men binnen 24 uur de stad 

verlaten. Dit overkwam op 10 mei 1710 ene 

Floortie van Kemster, en op 14 april 1711 Frans 

Schroef en zijn vrouw, en de zusters Kaetje en 

Geertruij Pieters.  

De financiën van de bedeling moesten weer ge-

zond worden gemaakt door verhoging van de in-

komsten en door te beknibbelen op de uitgaven. 

Misbruik werd afgestraft, en nieuwe behoeftigen 

uit de stad geweerd. In onze moderne tijd even-

eens een bekend geluid?   

 

        Bron: Regionaal Archief Dordrecht  
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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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Huishouden zo'n vijftig jaar geleden Joke Herrewijn-de Vries 

Hoe was het leven van kinderen in die tijden? 

"Een modern kind is een luxe artikel, net als een 

troetelvarken. Moest een kind vroeger werken, op 

het land, in de huisindustrie of in de mijnen, te-

genwoordig leveren kinderen evenveel op als een 

mank paard", aldus Midas Dekkers in zijn boek 'De 

larf', over kinderen en metamorfose. Het is geen 

elegante uitspraak, maar economisch gezien slaat 

hij de spijker op 

de kop. Sommige 

economen bekij-

ken kinderen op 

een manier die 

veel mensen op-

merkelijk zullen 

vinden, namelijk 

als consumptiegoed, productiemiddel of investe-

ringsgoed.  

Dat mag een ongebruikelijke manier van kijken 

zijn, maar het is wel de bril waarmee je ziet hoe 

grondig mensenlevens door onze toegenomen 

rijkdom zijn veranderd. 

Tegenwoordig zijn kinderen in hoofdzaak con-

sumptiegoed. Wanneer het mensen gegeven is om 

kinderen te krijgen, dan willen ze er vooral ple-

zier aan beleven. In de agrarische samenleving 

betekende een kind niet alleen een extra mond 

die gevoed moest worden, maar ook extra handen 

die op het land konden meehelpen. In de stad 

was het precies zo. 

In de twintiger jaren moesten kinderen veelal van 

school af wanneer ze veertien waren, dan zat de 

leerplicht er op en konden ze gaan werken om 

het gezinsinkomen aan te vullen. Volgend ver-

slagje heb ik het over het onderwijs. Heel veel 

veranderd! 

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 hoe noordelijker je komt, hoe kouder het wordt. Maar is dat ook zo?

  

De meeste mensen stellen zich het noordpoolgebied voor als ijzig en onherbergzaam, want 'hoe noorde-

lijker je komt, hoe kouder het wordt'. Zo eenvoudig zit het echter niet in elkaar.  

De gemiddelde jaartemperatuur op de noordpool ligt op ongeveer  

—12⁰C, die van Werchojansk in Siberië op —30⁰C. Weliswaar komt 

de temperatuur op de noordpool ’s zomers nooit boven het vries-

punt (alle warmte wordt gebruikt om ijs te smelten), maar de win-

ters kunnen boven land veel strenger zijn. De gemiddelde winter-

temperatuur van Werchojansk is —50⁰C, die van de noordpool onge-

veer —20⁰C. 

De gemiddelde wintertemperatuur van Reykjavik, op 64 graden 

noorderbreedte, is even hoog als die van New York, dat op 40 graden ligt: 0⁰C. Wel zijn de zomers in 

New York aangenamer. Maar die in Rome, op dezelfde breedte als New York, zijn nog aangenamer.  

Natuur is voor tevredenen of legen. 

En dan: wat is natuur nog in dit land? 

Een stukje bos, ter grootte van een krant, 

Een heuvel met wat villaatjes ertegen. 

 

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen, 

De' in kaden vastgeklonken waterkant, 

De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 

Door zolderramen, langs de lucht bewegen. 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 

Het leven houdt zijn wonderen verborgen 

Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat. 

 

Dit heb ik bij mijzelven overdacht, 

Verregend, op een miezerigen morgen, 

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat. 

De Dapperstraat         J.C. Bloem 

Zeker weten 
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Advertentie 

Het is een feit; afgelopen maand 
konden we terugblikken op e e n 
jaar Maison Patrick! Een bewo-
gen jaar; er zat beweging in en 
die is met positief resultaat. Ook 
een jaar waarin we veel hebben 
geleerd en ontdekt. Respijtzorg is 
een nieuw concept en dat 
‘inburgeren’ en bekend worden 
kost tijd. Maar de gasten die kwa-
men gingen stuk voor stuk dank-

baar en blij weer naar huis! Hun mantelzorger kon opladen en zij hebben een vakantiegevoel 
ervaren! 
In het afgelopen jaar hebben we ook een groei gezien in de vraag naar dagopvang. Ee n of 
meerdere dagen per week, of een weekend per maand, hebben we gasten waarvan de man-
telzorger even wat rust kan pakken of een koorrepetitie kan bezoeken met de zekerheid van 
goede en veilige opvang voor hun echtgenoot. 
Voor veel mantelzorgers is het ‘uit handen geven’ van de zorg voor hun geliefde een drempel. 
Maar eenmaal geproefd en ‘vers opgeladen’ is het voor iedereen een aangename ervaring! 
Op de foto’s is te zien dat we regelmatig leuke workshops organiseren. Het is echter altijd een 
optie. Wij willen dat alle gasten op hun eigen manier hun tijd doorbrengen en zich thuis kun-
nen voelen. Ze houden zelf de regie over hun verblijf; dat werkt voor allemaal het prettigst! 
Wanneer u dit artikel leest, geï nteresseerd bent en wellicht vragen hebt wat betreft ons lo-
geerhuis: u bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door Maison 
Patrick. Neemt u daarvoor contact op met Patrick Konings, initiatiefnemer en voorzitter van 
stichting Maison Patrick. 
 
Gastheren en -vrouwen 
Bent u op zoek naar een leuke tijdsbesteding? Voor ons team zoeken we nog gast- heren en 
vrouwen. Voor meer informatie kunt u ook daarvoor contact opnemen met Patrick. 

Logeerhuis Maison Patrick e e n jaar oud! 

Voor meer informatie over ons respijthuis: Patrick Konings.  

Telefoon: 06-57414845 of kijk op de website: www.maison-patrick.nl 
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Erven en schenken: wie erft wat zonder testament? 
Als iemand overlijdt en er is geen testament, wijst de wet erfgenamen aan. Maar wie zijn dat en in 

welke volgorde? 

Het wettelijk erfrecht kent vier groepen. Is er een nabestaande in de eerste groep, dan geldt deze als 

erfgenaam. De personen in de andere groepen komen dan niet meer in aanmerking. Als er niemand is in 

de eerste groep, zijn de personen in de volgende groep de erfgenaam, en zo gaat dat verder.  

De groepen zijn: 

Eerste groep: de echtgenoot of echtgenote (niet 

van tafel en bed gescheiden) en de kinderen; 

daarna eventuele kleinkinderen. 

Tweede groep: de ouders tezamen met broers en 

zussen van de overledene; daarna ooms en tan-

tes; daarna neven en nichten. 

Derde groep: de grootouders; daarna oudooms en 

-tantes; daarna achterneven en -nichten. 

Vierde groep: de overgrootouders. 

Alleen familie erft. Om volgens het nieuwe erf-

recht te kunnen erven, moet er een familierech-

telijke relatie zijn. Daarbij doet het er niet toe 

of iemand ook de biologische vader is. Heeft hij 

een kind als het zijne erkend, dan is er sprake 

van een familierechtelijke relatie. 

 

Ouders erven ook 

Als de overledene alleenstaand is, geen (klein)

kinderen en geen testament heeft, erven de ou-

ders, broers en zusters. Iedere ouder krijgt in de-

ze situatie (minstens) een kwart van de nalaten-

schap. Stel dat beide ouders nog leven en dat de 

overledene een broer en zus heeft, dan krijgt ie-

der van hen 'n gelijk deel (een kwart per per-

soon). Zijn er meer erfgenamen, dan erven de 

ouders per persoon een kwart; de anderen krij-

gen de rest van de nalatenschap. Als de overlede-

ne geen broers heeft en de ouders zijn de enige 

nabestaanden, krijgen zij ieder de helft van de 

hele nalatenschap. 

 

Als een erfgenaam al is overleden 

Het kan gebeuren dat een erfgenaam eerder 

overlijdt dan de erflater (degene die bezit na-

laat). Indien de overleden erfgenaam zelf ook 

weer erfgenamen heeft, erven zíj van de erfla-

ter. 

 

Dit heet plaatsvervulling. Deze plaatsvervulling 

gaat door tot in de zesde graad. Schoonfamilie 

komt niet in aanmerking voor erven of plaatsver-

vulling. Wilt u de schoonfamilie laten erven, dan 

kan dat alleen via een testament. Een bijzondere 

positie is in het erfrecht verder uitgebouwd voor 

de langstlevende . 

Als langstlevende partner mag u 'ongestoord 

voortleven': u hebt de beschikking over het ver-

mogen en uw kinderen krijgen een vordering op 

hun deel. 

 

Wat is een erfenis? 

De waarde van een erfenis is de som van alle be-

zittingen min de schuld. Bezittingen zijn alle za-

ken die je in geld kunt uitdrukken, zoals een 

schilderij of bankrekening. Schuld is bijvoorbeeld 

een nog openstaande hypotheek of persoonlijke 

lening. De erfenis heeft alleen betrekking op de 

bezittingen en schulden van de overledene. Als 

deze in gemeenschap van goederen was ge-

trouwd, is de erfenis die hij nalaat de helft van 

de waarde van de gemeenschap van goederen. 

 

Handig om te weten 

Is er sprake van een geregistreerd partnerschap 

en komt uit die relatie een kind voort, dan moet 

de vader dit kind alsnog erkennen om het zijn 

wettelijk erfgenaam te maken. Dit in tegenstel-

ling tot het huwelijk, waarbij de vader automa-

tisch de vader is, biologisch of niet. 

Erft een minderjarig kind van zijn ouder die over-

leden is, dan is de langstlevende ouder automa-

tisch de wettelijk vertegenwoordiger. Als beide 

ouders zijn overleden, wordt een voogd toege-

kend. 

                                            Bron: Geld en Recht 

Piet Lap              Ab Küchler 

  Vorige week heb ik bij Piet Lap Herenmode in winkelcentrum Sterrenburg twee mooie   

  broeken gekocht, van € 59,95 en € 69,95. Met de advertentie uit DordtSenior kreeg ik 

  10% korting. Met die ene korting heb ik al bijna mijn jaarcontributie van de Dordtse   

  Seniorenbond terugverdiend!  

  Ook met de advertentie van Slijterij De Dijk kunt u leuke kortingen krijgen. 
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Poëzie & Gevogelte 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 DordtSenior van november kunt u verwachten in week 40,   

dat is van 31 oktober t/m 5 november. 

Er zijn heel veel gedichten over dieren. Vooral 

over vogels. Zoals 'Merel' van Toon Hermans: 

Op de Pier van Scheveningen, 

zat een merel blij te zingen, 

’t is bekend bij alle dieren, 

merels houden veel van pieren. 

Flauw? Misschien daarom juist leuk. Leuker dan 

de mensen die alleen maar van vogels houden als 

ze goed klaargemaakt zijn. En dan liefst vers ge-

schoten. Jan J. Pieterse haakte daarop in: 

Je hebt vliegende en lopende 

ja, zelfs zwemmende vogels. 

En voor iedere soort verkopen zij 

de daarbij passende kogels. 

Voor Trijntje Fop zijn vogels verbonden met mu-

ziek en zang. Dat blijkt uit 'Op een gier': 

Een gier, Giraldo Giacometti,  

zong aria's van Donizetti  

terwijl een groepje lammeren  

daar zacht bij zat te jammeren.  

"Wij zingen samen", sprak het dier,  

"de Lucia di Lammergier." 

Ton Peters associeert gieren met iets heel an-

ders. Dat blijkt uit zijn gedicht 'Belasting': 

Rondom het huis de vleugelslag van gieren, 

er zit er zelfs een grijnzend op het hek 

te kijken hoe ik in dit stil vertrek 

belaagd wordt door belastingformulieren 

Van alles kan een mens worden verlost, 

relatieleed en aanverwante kwalen, 

maar valt men in de handen der fiscalen 

dan rest alleen een kleine aftrekpost 

   Ik steek mijn hoofd behoedzaam door de strop, 

   ik heb het zelf verdiend, ik geef het op. 

Na deze azende gieren is de volgende haiku van 

Tino van Kampen een verademing: 

Boven de grens van 

baksteen, sloot en geurend gras 

zweeft kalm een uiver.  

Van een mij onbekende dichter, die schrijft onder 

het het pseudoniem RikAtiC, komt 'De kooi': 

"Ik hou van vogels", zei de man 

Terwijl hij weer een gevleugelde 

zijn vrijheid met kooi ontnam. 

En van alles wat de vogel maakte 

restte slechts zijn zang. 

C. Buddingh’ blijkt een mooie tegenhanger van 

deze vogelliefhebber. Hij schreef 'Kooitje': 

mooi is een kooitje 

met een kanarie erin 

heel mooi ook een kooitje 

met een parkiet erin 

met een merel erin, met een kolibri erin, 

een slavink erin, een bos wortelen erin 

blokjes marmer erin, een glas water erin 

maar het mooiste is eigenlijk 

een kooitje met niets erin 

Ook Alexander Pola schreef ooit een gedicht over 

vogels. Hij koos voor de 'Pimpelmees': 

Een Pimpelmees sprak: 'Pimpelen 

Doet mensen vaak versimpelen, 

Hetgeen, als ik mij niet vergis, 

Des mensen geest onwaardig is. 

Bij Pimpelmezen echter hoort 

Het pimpelen bij 't behoud der soort. 

Wij zouden zonder gin of wijn 

Gewoon maar simpel mezen zijn...' 

Natuurlijk mag – als het over vogels en andere 

dieren gaat - Kees Stip niet ontbreken. Hij 

schreef puntdichten over negen en negentig bees-

ten, waaronder 'Op een kip': 

Een kip sprak peinzend tot een ei: 

"Wie was er eerder: ik of jij?  

De wijsbegeerte mag misschien 

op deze vraag geen antwoord zien, 

maar ik heb, wat men ook mag zeggen, 

nog nooit een ei een kip zien leggen." 

Is voor u een prangende vraag beantwoord? 
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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 D. van de Wetering, 14 oktober 85 jaar 

Mevrouw A.J.C. de Kivit-Wierks, 18 oktober 94 jaar 

De heer J. Wemmers, 25 oktober 89 jaar 

De heer J.J.M. Beckers, 31 oktober 86 jaar  

 

Wij wensen u een heel fijne dag toe! 

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 oktober jarig zijn:  

   van harte gefeliciteerd! 

Nieuwe leden 
 

      

   

Komen hier volgende maand de namen van de mensen  

(familie, vrienden, buren, wildvreemden) 

die u lid hebt gemaakt van de Dordtse Seniorenbond? 






