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Joke Herrewijn-de Vries  
interim voorzitter 
en redactielid DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 
 
Groen van Prinstererweg 107 
3317 SK Dordrecht 
telefoon: 078-6170761 
e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Co Wapperom–Peterson 
secretaris 
en coördinator van de Reisclub 
 
Loudonstraat 327 
3317 PG Dordrecht 
telefoon: 078-6170022 
e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.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

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

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

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

 
Onze penningmeester wil als 90-plusser 
graag een opvolger (m/v) inwerken. 
Interesse? Neem contact met ons op! 

Corrie Dubbeld 
ledenadministrateur  
en coördinatie bezorging ledenblad 
telefoon: 078-8427213 
e-mail: ledenadmin@dordtsenior.nl 

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

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

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

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Kopij voor DordtSenior van oktober uiterlijk 12 september inleveren bij de redactie,  

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

of per e-mail: redactie@dordtsenior.nl 

Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 3e jaargang nummer 7 DordtSenior 
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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 

 078-8427213 

 ledenadmin@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Corrie Dubbeld 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

  Adverteren in dit blad? 

  Voor inlichtingen en/of tarieven      

  kunt u contact opnemen met de   

  redactie (zie redactieadres). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon In dit nummer 
1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

 Einddatum inleveren kopij 

 

2. In dit nummer 

          Colofon 

 

3.   George Scheen: Van een zomerse bestuurstafel 

  Uitnodiging themabijeenkomst ouderenbonden 

 

5.   Joke Herrewijn-de Vries: Ook van de bestuurstafel 

 Jan Slagter: Journalistieke vrijheid 

 Senior Wijzer: Partir c'est mourir un peu... 

 

7. Toni van Dam: Ach, was muziek en zang er niet… 

 ACM waarschuwt voor agressief incassobureau Pay Care 

 

9.   Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

 Joke Herrewijn-de Vries: Een verrassing 

 Ab Küchler: Limerick 

 

11. Co Wapperom-Peterson: Van de Reisclub 

 Nederlanders worden steeds ouder en blijven langer gezond 

 

13.   Kees van Wingerden: Belevenis van een postbode 

 Najaarskledingbeurs UVV 

   

15. Arie van Zanten: Dordtse politiek dichtbij?     

 Zogezegd 

 

17. FASv ledenvoordeel  

 

18. Jan Geenen: Bankieren met een app, net zo veilig als het web      

  

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

 

21.  Aanmeldformulier 2018 

   

23. Ab Küchler: Poëzie & Hitte 

 Bezorging DordtSenior in 2018 

 

24. Verjaardagskalender 

 Nieuwe leden 

 SeniorService: belangrijke telefoonnummers 
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Van een zomerse bestuurstafel   George Scheen       

We hielden een (zomers-korte) vergadering, die geheel in het teken stond van de toekomst.  

Toekomst: natuurlijk de stand van zaken van onze financiën (zonder dat geen toekomst), een nieuw 

vergaderrooster (activiteiten beginnen altijd in september) en - belangrijk - de themabijeenkomst met 

onze 'collega-ouderenbonden' in de Gravenhorst, op 31 oktober, waarin het geheugen onder de loep 

wordt genomen.  

Ook toekomst: nieuwe leden die zich in november melden (hoe meer hoe liever) gaan ter introductie 

pas per 1 januari contributie betalen! 

     Uitnodiging voor de themabijeenkomst van de gezamenlijke Dordtse ouderenbonden. 

                                            Het thema van deze bijeenkomst is   

 

Ons ouderen wordt regelmatig voorgehouden hoe wij ons lichaam en onze geest in een goede 

conditie moeten houden. Professor Erik Scherder heeft gezegd: "Beweging baat het brein van 

de wieg tot het graf". Maar niet alleen bewegen is voor ons belangrijk. Annemarie Zunderdorp 
en Miranda Mol, medewerkers van het Parkhuis, zullen ons daar uitgebreid over informeren.  

 

Locatie:    ‘De Gravin’ (Gravenhorst), Vijverlaan 1004 in de wijk Dubbeldam  

                  te bereiken met buslijn 2, halte Gravenhorst  

Wanneer?   Woensdag 31 oktober 2018 
Hoe laat?    Deze bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.15 uur  

                  (zaal open vanaf 13.30 uur). 

 

AGENDA 

* Opening door de voorzitter 
* Thema: Houd uw geheugen fit! (interactieve presentatie) 

* Korte pauze met kopje koffie of thee 

* Vervolg interactieve presentatie 

* Afronding en samenvatting 

* Sluiting 
 

De bijeenkomst wordt deze keer georganiseerd door de Dordtse Seniorenbond. 

Alle leden, van alle ouderenbonden, zijn welkom! 

Uitnodiging voor al onze leden! 
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Senior Wijzer                                      Arnold G. Daane 

Partir c'est mourir un peu... 

Dit Franse gezegde gebruikte ik jarenlang als mijn 

vrouw en ik geruime tijd met onze caravan op een 

goede camping hadden gestaan. De laatste keer 

was in 2008. Maar het vertrek is nog steeds een 

beetje sterven in figuurlijke betekenis. Dit is mij 

hier in Nederland weer overkomen toen ik tijdens 

de Algemene Ledenvergadering afscheid van u 

nam als voorzitter van onze geliefde bond.  

Ik werd op die vergade-

ring door u verkozen tot 

lid van de op te richten 

Raad van Advies en Be-

roep, hierna te noemen 

als RAB. Er zou nog gezocht worden naar kandida-

ten en die zijn inmiddels gevonden. Het zijn Sylvie 

Schoemaker en Arie van Zanten, die beide in Dor-

drecht naast verscheidene maatschappelijke func-

ties ook de ouderenbelangen hebben behartigd. 

Op de vergadering van het dagelijks bestuur van 8 

augustus hebben zij zich bereid verklaard om zit-

ting te nemen in de RAB, zodat zij door u op een 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kunnen 

worden aangesteld.  

De RAB zal dan bestaan uit Arnold G. Daane, Sylvie 

Schoemaker en Arie van Zanten. Wij zullen tot die 

Algemene Ledenvergadering echter niet stil zitten 

en de leden en het bestuur met raad en daad, ge-

vraagd of ongevraagd, terzijde staan.  

Nogmaals: ik heb afscheid genomen maar ben ge-

lukkig niet echt gestorven. 

 

Het gaat u allen goed. Tot de volgende keer. 

Uit: MAX Magazine 

Ook van de bestuurstafel                   Joke Herrewijn-de Vries 

Installering van de Raad van Advies en Beroep 

Op 8 augustus is het dagelijks bestuur bijeengekomen samen met de a.s. leden van de Raad van Advies 

en Beroep, die bereid waren om in deze raad zitting te nemen. Bij de ledenvergadering van 26 april 

had Arnold Daane, na zijn aftreden als voorzitter, reeds gezegd in die raad zitting te nemen. 

Op 7 juni j.l. verklaarden Sylvie Schoemaker en Arie van Zanten eveneens toe te willen treden.   

Op de aanstaande ledenvergadering wordt deze raad officieel benoemd.   

Het bestuur is blij dat deze Raad gevormd is. Het adres is dat van Sylvie: Singel 240, 3311 KV. 



 

Pagina 6 DordtSenior september 2018 



 

Pagina 7 DordtSenior september 2018 

 

Ach, was muziek en zang er niet...       Toni van Dam 

I 
edereen heeft wel zo zijn eigen herinneringen 

aan zijn of haar lagereschooltijd. Mijn gedach-

ten gaan altijd weer terug naar het zingen met 

de hele klas. Daar had ik toch zo’n plezier in; 

meer dan in andere verplichte bezigheden.   

Ik weet de teksten nog precies: "Boven Gent  

rijst, eenzaam en grijs" en "Hoog op de gele wa-

gen". Wat ik vooral zo mooi vond waren de ca-

nons, zoals "Ontwaakt, ontwaakt, de roep van de 

haan, een stralende zon langs gouden baan".   

Nou was zang en muziek ons thuis mij met de 

paplepel ingegoten. Aan de afwas bijvoorbeeld, 

notabene tweestemmig. Was moeder in een wat 

zorgelijke stemming, dan bepaalde droefheid en 

ellende het repertoire: "Achter in het stille kloos-

ter……"of "In een heel klein veren bedje, lag een 

meisje stil en teer…" Dat het meisje doodging was 

een gegeven, we zongen vrolijk verder…  

Wordt er op scholen eigenlijk nog wel klassikaal 

gezongen? Ik hoor daar niets over. Dat is toch 

jammer, juist in deze tijd met meer vrije tijd te 

besteden, moet meer aandacht voor muziek en 

zang zijn.  

Professor dr. Erik Scherder, neuro-psycholoog, 

hield laatst een pleidooi op tv voor muziek en 

zang in het dagelijks leven. Zijn betoog: "Wat ge-

beurt er in onze hersenen als je naar muziek luis-

tert". Hij legde uit dat zingen met elkaar goed is 

voor de mens. Hij toonde daarbij voorbeelden 

van mensen met dementie en liet zien dat bij 

voorbeeld in verpleeghuizen, dementerenden  

helemaal opbloeiden tijdens het zingen en zelfs 

de liedjes van vroeger meezongen.  

 

Zelf heb ik een poosje op de dagopvang geholpen 

en inderdaad: zingen met een groepje vrolijkte 

de bewoners helemaal op.  

Gelukkig zit er een kentering in het ontstaan van 

koren. Zelf heb ik in verschillende meegezongen 

en het leuke daarvan is dat ieder voor zich maar 

een doodgewone stem heeft, maar samen klinkt 

het best goed.  

Binnenkort ga ik weer 

zingen bij Orpheus, een 

gemengd koor, in onze 

stad welbekend. Ik was 

daar een aantal jaren 

geleden ook lid. Ik ben 

toen door omstandighe-

den gestopt, maar nu ga 

ik de draad weer oppak-

ken. Ik heb een tijd bij 

een leuk koor gezongen hoor, meer het lichtere 

genre, echt een leuke tijd was dat. Maar nu ga ik, 

en dat op mijn leeftijd, toch weer het serieuze 

werk aanpakken.  

De dirigente van Orpheus schijnt een goeie te 

zijn, HEEL serieus dus en op het strenge af, heb ik 

gehoord. Maar dat moet ook als je als koor iets 

wil neerzetten tijdens  de concerten.  

Ik begreep dat wij een Kerstconcert gaan voorbe-

reiden, kom dus maar eens luisteren tegen die 

tijd. Met de jaren gaat je stem er natuurlijk niet 

op vooruit, maar zoals ik hierboven schreef: "Met 

elkaar klinkt het altijd goed".  

 

       Dat verzekert u, Toni van Dam   

                                                                                                                             

ACM waarschuwt voor agressief incassobureau Pay Care 
Mensen die te maken krijgen met incassobureau Pay Care moeten oppassen en rekeningen niet zomaar 

betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de 'agressieve' wijze waarop het kan-

toor rekeningen int. Het gaat bovendien lang niet altijd om terechte vorderingen.  

De toezichthouder kreeg de afgelopen weken via zijn klachtenloket ConsuWijzer honder-

den meldingen over Pay Care. Het bedrijf incasseert rekeningen van 100 tot 500 euro 

voor telefonische aanbiedingen over vakanties en kortingsacties. Veel klagers zijn zich er 

niet van bewust een verkoop te zijn aangegaan aan de telefoon of hebben zelfs helemaal 

niet ingestemd met de aanbieding. 

 

Overeenkomst niet rechtsgeldig 

De ACM zegt sterke vermoedens te hebben dat de overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn. Pay Care 

heeft die vermoedens niet kunnen weerleggen. De ACM doet nader onderzoek naar de meldingen.   

Eerder waarschuwde de Consumentenbond al voor de praktijken van Pay Care.                                ANP 
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Joke Herrewijn-de Vries Boekbespreking    
'De bekeerlinge' van Stefan Hartmans 

Dit boek is de opvolger van 'Oorlog en terpentijn'. 

Een geheel andere plot. Dit boek speelt een 1000 

jaar geleden, waarin af en toe een beschrijving 

van het heden. De schrijver vertelt wat hij nu 

ziet aan de hand van gebeurtenissen van zo lang 

geleden. Hij reist het eigenlijk na. Het gaat over 

een liefde tussen een rooms-katholiek christen-

meisje en een joodse jongen.   

De hoofdpersoon is een jonge vrouw, die rond 

1000 woonde in Moncieux in de Provence. De 

schrijver woonde zelf in dat dorp en hoorde van 

een buurman over het levenslot van deze vrouw. 

Hamoutal is de joodse roepnaam van de vrouw. 

Ze loopt te hinken, want ze heeft haar voet ver-

zwikt en heeft last van die lange dagmarsen. De 

rabbijn van het dorp, Joshua Obadiah, ziet het 

paar aankomen. Zij, hoogzwanger in de lente van 

1091. Hij is door een bode te paard op de hoogte 

gesteld van hun komst. Hij heeft nog geen woning 

voor hen. Ze strompelen tot bij zijn huis.   

Hamoutal heeft een diepe schaafwond aan haar 

rechtervoet en haar enkel is zo verzwikt dat de 

enkelbanden zijn doorgescheurd. De vrouw van 

de rabbijn bet het met een mengsel van lavendel-

olie, brandnetel en lauw water. David zegt desge-

vraagd dat ze Sarah heet.  

Het is een heftige tijd. Feodale krijgsheren heb-

ben de macht gegrepen en regeren autonoom 

over hun gebied. De toepassing van de wet wordt 

willekeurig. Terwijl joden en christenen geduren-

de enkele eeuwen in betrekkelijke rust hebben 

geleefd, worden nu vaker ruwe overvallen op 

joodse gemeenschappen gemeld.   

De schrijver raakt geïntrigeerd door deze onmo-

gelijke liefdesgeschiedenis en besluit de reis na 

te reizen. Het wordt een spannende tocht langs 

Rouen, Narbonne, Moncieux en Cairo ten tijde 

van de Middeleeuwen. Verwijzend naar histori-

sche bronnen beschrijft hij de resten van een sy-

nagoge en joodse studieruimtes, ruïnes van oude 

handelscentra en land-

schappen in Frankrijk en 

Egypte. Het paar is ner-

gens veilig en ridders 

duiken overal op om 

haar te ontvoeren.  Met 

het wisselen van de ver-

blijfplaatsen wisselt 

haar naam: van Norman-

dische Vigdis Adlais van 

haar joodse naam Ha-

moutal (betekent warm-

te van de dauw) tot haar 

Egyptische bijnaam 

Galana (blauwogige).   

Haar levensverhaal beschrijft Hartmans met veel 

details en couleur locale zonder dat de vaart uit 

het verhaal gaat. Daarbij maken de slachtpartijen 

tijdens de progrom in Moncieux en het zwervende 

bestaan van het liefdeskoppel grote indruk. Op-

vallend in de vorm van 'De bekeerlinge' is wel dat 

de laatste twee hoofdstukken gaan over de we-

tenschappelijke theorieën omtrent haar bestaan. 

Het boek eindigt niet als een historische roman 

maar als een feitelijke reconstructie van het le-

vensverhaal van een bestaand mens. 

Limerick: Open monumenten                         Ab Küchler 

Bij veel mooie panden die in Dordrecht staan 

Zou je wel eens naar binnen willen gaan 

   Op Open Monumentendagen 

   Hoef je daar niet om te vragen 

De deur wordt dan graag voor je open gedaan! 

Een verrassing                    Joke Herrewijn–de Vries 

    In mijn brievenbus vond ik weer een hoeveelheid zelfgemaakte kaarten.   

    We zijn er erg blij mee dat de dames De Leeuw en Bulthuis zo belangeloos  

    felicitatiekaarten voor ons maken. En zulke mooie!   

    Via dit blad hartelijk dank! 
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Van de Reisclub          Co Wapperom-Peterson 

Achterhoekse Streekgerechten Proeverij   

Donderdag 4 oktober 2018 

Zoals gebruikelijk zijn leden en belangstellenden welkom.  

We vertrekken om 7.45 uur van de Hellingen en om 8.00 uur van het Dalmeyerplein. 

We rijden richting Zelhem. Hier worden we welkom geheten in museum  

Smedekinck met koffie en appeltaart. 

Vervolgens krijgen we een rondleiding door het museum en een demonstratie 

van een oud ambacht. Rondom het museum zijn er diverse tuinen, zoals een 

tuinkruidentuin en een siertuin. 

Ook zal er nog een film vertoond worden over Bronckhorst. 

Daarna gaan we naar het restaurant Het Witte Paard  in Zelhem.  

Hier gaan we aan tafel en kunnen genieten van de Achterhoekse streekgerechten: 

'Proeverij' zoals dat wordt genoemd. Er is een afspraak gemaakt dat we aan tafel 

bediend worden en niet langs het buffet hoeven. In de zaal zal een kok live de 

gerechten klaar maken en laten proeven. 

Na al dat lekkers stappen we weer in de bus en gaan we naar Borculo. We bezoeken het 

Brandweermuseum en zien er de ontwikkelingen in het brandweerwezen van 1650 tot nu. 

Tot slot kunnen we nog een uurtje in Borculo rondkijken. 

Een vol programma, maar volgens ons de moeite waard! 

De kosten van deze tocht zijn € 52,00  per persoon 

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

telefoon 078-6170022. Na opgave de kosten overmaken op onze bankrekening NL66 INGB 0007 2441 50, 

ten name van de Reisclub Dordtse Seniorenbond. 

Nederlanders worden steeds ouder en blijven langer gezond 

Nederlanders worden niet alleen steeds ouder, ze blijven ook langer gezond. 

Het CBS becijfert dat mensen die in 2040 de leeftijd van zestig jaar berei-

ken gemiddeld drie jaar langer zullen leven dan zestigers van nu en daarbij 

ook vier jaar langer vrij blijven van 'matige of ernstige' fysieke beperkingen. 

Mits de verbetering van de volksgezondheid en de dalende sterftecijfers van 

de afgelopen decennia doorzetten. 

 

Vrouwen worden nog steeds ouder dan mannen  

Het CBS kijkt niet alleen naar fysieke beperkingen, maar ook naar de 'als goed ervaren gezondheid'. Die 

stijgt ook, maar minder snel dan de totale levensverwachting. Het resultaat is dat de gemiddelde Ne-

derlander dus ook meer jaren zal moeten leven met een minder goede gezondheid.  

Vrouwen worden nog steeds ouder dan mannen. Zij die in 2020 zestig worden, hebben gemiddeld nog 

ruim 26 jaar voor de boeg waarvan 14,5 jaar in 'als goed ervaren gezondheid'. Mannen die in 2020 zestig 

jaar worden, hebben volgens de projectie gemiddeld nog 23,6 jaar te leven, waarvan ruim 15 jaar in 

een gezondheid die ze als goed ervaren.     

                                                                                                                                                    ANP 
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Belevenis van een postbode                                           Kees van Wingerden 

Schrijf mee met de DordtSenior! 

Vroeger hadden we bij de post een bloeiende 

personeelsvereniging. Ik weet dat er bij andere 

grote bedrijven eveneens zoiets bestond. We 

hadden een voetbalclub met twee elftallen, je 

kon tennissen, schaken, vissen, er is zelfs een 

zangkoor geweest en er werden  mooie busreizen 

georganiseerd.  

Van al die verenigingen is niet veel meer over. Op 

een uitzondering na: de biljartvereniging, die be-

staat tot op de dag van vandaag nog steeds. Maar 

ja, het mooie, oude postkantoor moest zo nodig 

gesloopt worden en ons biljart-

clubje moest verhuizen naar het 

nieuwe postkantoor (genaamd de 

blokkendoos). We hadden van de 

PTT een grote kelderruimte be-

schikbaar gekregen. Er moest dus 

gewerkt worden om daar een mooie biljartzaal 

van te maken. Op weg daar naar toe is me het 

volgende overkomen.  

Mijn vrouw had het al een paar keer gezegd: "Ga 

nou eens een nieuwe jas kopen". Maar ja: die jas 

zit zo lekker en ik ga toch maar klussen. Onder-

weg naar de PTT biljartclub moest ik nog even 

langs de Hema in de stad. Voor de deur van de 

winkel stond een man de straatkrant te verkopen.  

Meestal loop ik gewoon door maar deze keer  

dacht ik ach, laat ik er maar een kopen het zijn 

toch ook maar stumpers en ze staan daar de hele 

dag. We zaten toen nog in het oude postkantoor, 

ik moest even wachten voor het zebrapad en 

stond net de voorplaat van de 

straatkrant te bekijken toen 

er opeens een dame op me 

afkwam. "Zeker je laatste, 

hè" en ze trok de straatkrant 

uit mijn hand en gaf me twee 

gulden. "Denk er om dat je er 

geen drank voor koopt" zei ze nog en weg was ze. 

Volkomen overdonderd stond ik naar dat geld te 

kijken en daarna een beetje schuchter naar links 

en rechts.   

In de biljartclub aangekomen vertelde ik wat me 

overkomen was. De grappen waren natuurlijk niet 

van de lucht, tot een van onze leden me een 

beetje bekeken had en zei: "Zou het misschien 

aan je jas kunnen liggen". Dat kwam me natuur-

lijk bekend voor.  

Inmiddels is de jas vervangen en als ik nog eens 

een straatkrant koop stop ik hem in mijn binnen-

zak. Soms hebben vrouwen weleens gelijk (maar 

laten we het niet overdrijven). 

                         De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan leden en families,             
                      die bericht hebben gestuurd van overlijden, huwelijk,  

                       verjaardagen, opnamen in ziekenhuis, ziektes, et cetera.  
             Deze berichten moeten worden gestuurd  

                 naar de coördinator Wilma Molendijk, zie pagina 1. 

Najaarskledingbeurs UVV 
Na een zeer succesvolle 100e Kledingbeurs in het voorjaar, gaan we weer verder   

met de Najaarsbeurs van dames- en kinderkleding vanaf maat 86. 

 

Inleveren van maximaal 15 stuks najaars- en winterkleding, mits schoon, heel en modi-

eus, kan op vrijdag 5 oktober van 9.00 uur - 16.00 uur. Vanaf 8.00 uur worden volgnum-

mers uitgegeven.  

 

De verkoop is van maandag 8 oktober t/m woensdag 10 oktober van 9.30 uur - 17.00 uur.  

Tevens is er op maandag 8 oktober koopavond van 19.00 uur - 21.00 uur.   

Op woensdag is er algehele uitverkoop. Afrekenen op vrijdag 12 oktober van 9.30 uur – 11.30 uur. 

 

De beurs wordt traditiegetrouw gehouden in de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2. 

Overgebleven kleding kan worden teruggegeven of worden gedoneerd voor diverse goede doelen, waar-

onder de Kledingbank. 

Voor meer informatie belt u met 078-6172802. Zie ook http://uvvnet.nl/dordrecht/pagina4.html. 

http://uvvnet.nl/dordrecht/pagina
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Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid (W. Cowper) 

Dordtse politiek dichtbij?                    Arie van Zanten 

Dit heeft als titel Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen.  

Het akkoord  telt 6 leidende principes:  

1. Dordrecht groeit (liefst naar 140.00 inwoners)  

2. Dordrecht zorgt  

3. Dordrecht  verdient  

4. Dordrecht verbindt  

5. Dordrecht geeft ruimte   

6. Dordrecht neemt verantwoordelijkheid  voor  de toekomst.  

 

Wat me valt op?  

a. De burger is meer aan zet.  

    Ik citeer:   

    'Over vier jaar doen mensen minder vaak en minder lang een beroep op (zware) ondersteuning.  

    Alledaagse problemen worden meer en meer in de naaste omgeving opgepakt.  

    Omzien naar en zorgen voor elkaar begint niet bij de overheid: familie, vrienden en (buurt)   

    netwerken hebben een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van alledaagse problemen.  

    Als mensen meer zelf moeten doen, moeten ze ook ervaren dat, als dat onverhoopt niet lukt er  

    hulp en een vangnet van instanties en/of de overheid is.                

    De afgelopen drie jaar is een tijd geweest van vele veranderingen in het sociale domein. De transi- 

    tie van de drie decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling  

    (WMO)) is goed verlopen, de transformatie is echter nog volop aan de gang: we zetten in op passen- 

    de, tijdige en betaalbare ondersteuning aan inwoners, eenvoudig toegankelijk en zoveel mogelijk in  

    de eigen wijk.'   

    Dit klinkt best goed, maar het is wel van belang in gesprek te gaan over de voorwaarden die hier 

    voor nodig zijn en of je als gemeente letterlijk kan en mag aannemen dat burgers alles zelf moe- 

    ten en kunnen oplossen. Daar zit een ondergrens van redelijkheid in die we met elkaar zullen moe- 

    ten vaststellen. De insteek is dat we vooral samen in gesprek gaan over de wijze waarop we onze  

    stad toekomstbestendiger kunnen maken. 

b. Samen aan het werk.  

    Het coalitieakkoord verwoordt een aantal ambities op het gebied van toeleiden naar betaald werk.  

    Dat sluit aan op de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Wat zeker ook aandacht verdient is meer inzet  

    om de 50-plusser ook een kans te geven op betaald werk. Er is, dunkt me, op dit moment vraag ge- 

    noeg, dus wat doet het college om deze bal voor doel in te koppen? 

c.  En samen met de (bijna gratis) stadsbus?  

    Zeker dat is voor de komende 4 jaar weer geregeld. Prima. Alleen is het echt jammer dat zo'n simpe- 

    le halte  bij de Essenhof nou net niet geregeld  kan worden. Daar gaat kennelijk de provincie over.  

    Het wil me voorkomen dat de gemeenteraad de baas is van onze stad. Dus wat let de raad? 

 

Hoe verder?  

Het is de bedoeling dat dit artikel een vervolg krijgt in de vorm van gesprekken met raadsleden.  

Met het  oog hierop is het handig zelf ook de tekst te lezen van het coalitieakkoord.  

Zie: gemeente Dordrecht/coalitieakkoord. 

En nog veel belangrijker: aan te geven wat u voor de komende 4 jaar de belangrijkste aandachtspunten 

vindt door een seniorvriendelijk Dordrecht. 

Uw reacties en bijdragen zie ik belangstellend tegemoet. 

Het coalitieakkoord 2018-2022 

Zogezegd 
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Bankieren met een app, net zo veilig als het web     Jan Geenen 

De smartphone heeft ons leven veranderd. Met apps zijn vrienden, sportclubs, winkels en uw bank- 

zaken altijd onder handbereik. Meer dan 8 miljoen Nederlanders gebruiken al een bank app voor dage-

lijkse bankzaken, zegt Betaalvereniging Nederland. Even snel uw banksaldo checken of een betaalver-

zoek sturen, het is gewoon reuze handig. Sommige mensen hebben nog een wat ongemakkelijk gevoel 

bij bankieren met een app. Of zijn het nog niet gewend. Maar wie ontdekt hoe veilig en comfortabel 

het werkt, wil vaak niet anders meer.  

Bankieren via de app van uw bank is veilig. Gegarandeerd. Allereerst is uw smartphone zelf beveiligd 

met een code of vingerafdruk. De app van uw bank is alleen bruikbaar na het intoetsen van uw per-

soonlijke code. Alle betaalgegevens worden versleuteld verstuurd naar uw bank. Als u vergeet uit te 

loggen, doet de app dat na korte tijd zelf. Het feit dat een officiële bank app nog nooit is gehackt,  

bewijst dat het systeem goed werkt.  

Natuurlijk moet u, als gebruiker, op een paar dingen let-

ten. Download de app alleen via de officiële kanalen. 

Vertel niemand de persoonlijke veiligheidscodes van uw 

smartphone en bank app. Eigenlijk wel logisch, ook uw 

pincode is privé. Als u uw smartphone veilig houdt door 

altijd de laatste versie van de software te gebruiken, is 

bankieren met een app net zo veilig als het web. En een 

stuk gemakkelijker!  

Meer weten over bankieren met een app? Kijk dan op 

www.veiligbankieren.nl.   

                                                       Bron: 50-plusser.nl 
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Wat te doen in september in Dordrecht?         Jan Geenen 

Kinepolis Cine+ is een heerlijke filmmiddag voor iedereen die de 50 jaar nadert of ouder is en graag 
naar de film gaat. Tijdens de speciale voorstellingen van Cine+ presenteren wij u een gevarieerd aanbod 
van mooie, ontroerende, spannende en humoristische films. 

Kom langs en geniet voor slechts € 7,- p.p. van een fijne filmmiddag. Bovendien trakteren we u voor aanvang 
van de voorstellingen op een kopje koffie mét wat lekkers. Cine+ is een terugkerend evenement; data en 
tijden verschillen per maand. Bekijk in de filmagenda hieronder wanneer de Cine+ films bij uw bioscoop te 
zien zijn. Vanwege ruimte gebrek deze keer hier geen programma, kijk hiervoor op de site van kinepolis. 
Kinepolis inloop vanaf 13.30 uur start film 14.00 uur. Programma, tickets en informatie kinepolis.nl 

Kinepolis is te bereiken met de buslijn 10, halte Energiehuis 

Ook in september kunt u naar Cine+ 

Haringvlietexpeditie met de Waterbus:  
excursie Dordrecht-Willemstad-Tiengemeten 

 

Vaartocht met de Waterbus vanuit Dordrecht via 
Willemstad naar natuureiland Tiengemeten.  
Reizen met OV-chipkaart of Tourist Day Ticket is 
op deze route niet mogelijk. De fiets mag gratis 
mee aan boord. Capaciteit voor rolstoelen en 
scootmobielen beperkt. 
Vertrek Halte waterbus: Merwekade 
zondag 16 september 2018, 10.10 uur 
zondag 23 september 2018, 10.10 uur 
zondag 30 september 2018, 10.10 uur 

Prijzen 
(klein)kinderen € 11,50 
volwassenen € 15,00 
senioren € 11,50 
gezinskaart (2 volw. + 3 kind.): € 35,00 

 

             

Voorstraat-Noord Festival 
zaterdag 8 september 2018 
Het gezellige Voorstraat-Noord Festival staat in 
het teken van kunst en cultuur.  
Tussen Voorstraat 220 en het einde van de Riedijk 
zijn er de tweede zaterdag van september tal van 
activiteiten. 
Tussen 12.00 uur en 23.00 uur kun je genieten van 
straattheater, modeshows, singer-songwriters, 
kunst op straat, workshops, kinderactiviteiten en 
live muziek op verschillende locaties. 

Dordrecht Pakt Uit 
zaterdag 29 september en zondag 30 september 
Dordrecht Pakt Uit; dat betekent weer twee dagen 
extra veel winkelplezier in de binnenstad.  
In het weekend van 29 en 30 september creëren 
de winkeliers en horeca extra sfeer en vele  
activiteiten in het winkelgebied. 
Wat kun je zoal verwachten: marktkramen, live 
muziek, straattheater, modeshows en kinder-
activiteiten. Verder zijn er talloze aanbiedingen 
en winacties, waarmee je extra wordt verwend. 
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Advertentie 

Logeerhuis Maison Patrick is een huis waar vervangende mantelzorg wordt geboden.  
Voor korte of langere tijd kunnen zorgvragers bij ons terecht wanneer hun mantelzorger 
om uiteenlopende redenen de zorg tijdelijk wil overdragen.   
 
Er zorgen in Nederland ongeveer 300.000 mantel-
zorgers voor mensen met dementie. Het eerste sta-
dium van dementie is voor zowel zorgvrager als 
mantelzorger een moeilijke periode. Langzaam be-
gint er een verandering op te treden, ‘verliest’ u de 
man of vrouw zoals u hem of haar kent. U moet 
zich in gaan spannen om ook voor die ander te gaan 
denken, checken of alles goed gaat, of er niks verg-
eten wordt. 
Herkent u deze situatie? Wanneer u de zorg voor uw 
geliefde graag zo lang mogelijk wilt blijven volhou-
den is het van belang dat u ook aan uzelf denkt. Re-
gelmatig een adempauze nemen voorkomt dat u 
uitgeput raakt. Want mantelzorgen is een fulltime-
baan! De vergoeding van het verblijf bij ons gaat 
via de Wmo van uw gemeente.  
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden naar ons 
logeerhuis, ook wel respijthuis genoemd; neem ge-
rust contact op met Patrick Konings of kom vrijblij-
vend langs.   
U bent van harte welkom!  

Maison Patrick: Respijtzorg 

Voor meer informatie over ons respijthuis:

f kijk op de website: www.maison-patrick.nl 
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Poëzie & Hitte                                Ab Küchler 

Bezorging DordtSenior in 2018 

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

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

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

 

Het volgende blad is het oktobernummer.  

U kunt het verwachten in week 40, dat is van 1 t/m 6 oktober. 

Als ik dit schrijf is het 24 juli. De temperatuur is  

hoog. Zo kwam ik op 'It's too darn hot', waarin de 

zanger vertelt wat hij allemaal met zijn liefje 

zou willen doen, als het niet zo heet was… 

Op televisie ging het tennissen gewoon door.  

Marjolein Kool keek naar de 'Tennisster': 

Ze was een groot succes. Da’s waar. 

’t Publiek stond stil te gapen. 

Niet dat ze goed kon smashen, maar 

wèl prachtig ballen rapen. 

Jan J. Pieterse denkt ondanks het warme weer 

ook aan seks. In 'Als zij nee zegt' krijgt het 

woordje 'zin' bij hem een dubbele betekenis : 

Zij zei: ik heb geen zin. 

Hij zei: dan heb ik er wel een voor je, 

wat dacht je van deze: 

"Ik wil met jou naar bed!" 

Tom Lanoye krijgt in 'Het klappen van de zweep' 

met een heel ander probleem te maken: 

Zij was het type dat alleen door een gesprek 

zover te krijgen was; een ernstige babbel, 

iets diepgaands, over de vergankelijkheid 

van het levende, de noodzaak van relativeren, 

Wittgenstein, de anarchie, structurele crises, 

neurosevorming, de dreiging van het neofascisme 

of kernenergie. Als het maar eindigde in bed. 

Het zijn meestal de mannen die verweten wordt 

dat zij niet anders doen dan vrouwen het bed in 

praten. Of blijft het bij praten, net als de man 

die N. Wamelink tegenkomt in 'Voor de hutspot': 

Een groenteboer die wat obsceen is, 

zei: "Dame, wanneer u alleen is, 

dan wilt u misschien 

dat ik even laat zien 

wat een wortel is en wat een peen is?" 

Jan J. Pieterse komt in 'Laag' een man tegen  

met een nog groter probleem: 

Niet de aarde, maar de man bleek plat. 

Want neem nu de seksuele grijpgraag 

die al heet werd van de ozonlaag, 

toen hij vernam dat ook dáár een gat in zat. 

Femke Halsema, de tegenwoordige burgemeester 

van Amsterdam, schreef 'Hoererij': 

In de kunst is prostitutie  

op vele manieren beschreven. 

In de literatuur en schilderkunst 

is dat terug te vinden. 

Hef het verbod niet op, 

want waarschijnlijk heeft het 

schrijvers en kunstenaars 

veel inspiratie gegeven. 

Daar sluit 'Klad' van Kristiaan Laps mooi op aan: 

Toen haar klandizie weg begon te blijven, 

ging Blonde Molly haar memoires schrijven. 

Helaas is 't bij een kladversie gebleven: 

haar afwerkplek was opgeheven. 

In 'Zwarte doos' van Nico Noorman' gaat het zowel 

over prostitutie als over een actueel probleem: 

Ze willen alles kunnen achterhalen 

We krijgen na de sleepwet nu ijskoud 

Een zwarte doos door onze strot gedouwd 

Hoeveel moet ik straks voor dat ding betalen 

Wel honderd euro vroeg me laatst zo’n doos 

Niet meer dan vijftig zei ik quasi boos. 

Natuurlijk is dit alles niet de mooiste kant van 

liefde of seks. Ivo de Wijs laat ons weer een heel 

ander aspect zien, in 'De moeder, de vrouw': 

Zou ik niet mijn moeder eren 

Want wat deed zij niet voor mij? 

Slechts de Liefde moest ik leren 

Van een andere vrouw dan zij. 

Naast al het moois in de voorgaande poëzie mag 

niet worden vergeten dat liefde ook kan leiden 

tot teleurstelling of zelfs tot wanhoop. Daarover 

gaat 'Honderd brieven' van Alexander Peters: 

Ik schreef jou wel honderd brieven. 

Wel honderdmaal begonnen zij met "lieve". 

Wel honderdmaal was de inhoud gelijk, 

Wel honderdmaal voelde ik mij de koning te rijk. 

Wel honderdmaal werd ik door je afgewezen. 

Ik stop er mee 

Ik ga wel een boekje lezen. 
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Alarmnummer      112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

 

PlusBus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-33736189  

e-mail: plusbus@hetspectrum.nl 

 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg)                078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh  078-6492111 

Aafje Zorglijn             088-8233233 

Internos Zorglijn   078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken     06-41362309 

Stadswinkel     14078 

Sociale Dienst Drechtsteden  078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht  078-6176982 

 

Sensoor, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar      0900-0767 

Parkinson-vereniging   078-6541024 

Alzheimer Nederland       0800-5088 

 

Het Juridisch Loket       0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden            088-1237011 

Regelzorg    088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)  06-57414845 

        SeniorService: belangrijke telefoonnummers  

Verjaardagskalender 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden  

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken. 

Alle leden die in september jarig zijn (hoe oud je ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

Nieuwe leden 

Mevrouw J.N.  Van Ham, 3 september 91 jaar 

De heer J.G. Scheen, 6 september 86 jaar 

De heer H.D. van Gelder, 6 september 86 jaar 

Mevrouw W.H. van der Linden-Halsema, 16 september 88 jaar 

Mevrouw H.A. Theijn-van de Sluis, 17 september 86 jaar 

Mevrouw H.C. Bouman-Monster, 18 september 87 jaar 

Mevrouw N. Filius-Hofman, 23 september 87 jaar 

De heer D.P. van Vliet, 28 september 92 jaar 

Mevrouw L. Bodt-van Holten, 29 september 87 jaar 

Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020. 

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

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

Mevrouw A. Bakker 

Mevrouw J.J. Hol-Bakker 

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

Onze penningmeester heeft een steunfonds in het leven geroepen:  

de 'Vrienden van de Dordtse Seniorenbond'. 

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

Wij blijven dankbaar voor elke bijdrage op 

NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Vrienden Dordtse Seniorenbond. 








