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   5e jaargang nummer 6 

Bezorging DordtSenior in 2020 
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. 

Vanwege vakanties in juli is er in augustus geen blad 

Het volgende blad is het september-nummer. 

U kunt het verwachten in week 36, dat is van 31 augustus t/m 5 september. 
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Kopij voor DordtSenior van september 2020 uiterlijk  

12 augustus inleveren bij de redactie,  

Tijdelijk per adres Jan Geenen, 3315 KX Dordrecht

of per e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

 

 
 

 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 Jan Geenen 

 Van Ravesteyn-erf 515 

 3318 DW Dordrecht  

 jan@dordtsenior.nl 

 

 De redactie bestaat uit 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Liny van Konijnenburg 

 linykonijn@kpnmail.nl  

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 Kees van Wingerden 

 c.wingerden@upcmail.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Jan Geenen 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

 Adverteren in dit blad? 

 Voor inlichtingen en/of tarieven      

 kunt u contact opnemen met  

 Jan Geenen (zie boven). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon In dit nummer 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Bezorging DordtSenior in 2020 

2. In dit nummer 
Einddatum inleveren kopij 
Colofon 

3. Bericht van de voorzitter 
Uw ervaringen met het coronavirus 

5. Lianne van Laak: Reactie restaurant Willaerts 
Zogezegd 

7. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 
Puzzelplekkie: de prijswinnaars van juni 

9. Henk Kroon: Hocus Pocus en een beetje Focus 

11. Arie van Zanten: Een beetje minkder suiker (super) gezond.  

13. Vragenlijst met uw ervaringen met de coronacrisis 

14. Vragenlijst: Vervolg van pagina 13 

15. Vragenlijst: Vervolg van pagina 13 en 14  

16. Vragenlijst: Vervolg van pagina 13, 14 en 15 

17. Puzelplekkie: woordzoeker juli 

18. Jos Hubens: De geschiedenis van het binnenvaartdocu-
mentatiecentrum Dordrecht 

19. Vervolg van pagina 18: geschiedenis van het binnen-
vaartdocumentatiecentrum Dordrecht 
Ledenpas en contributie 

21. Henk Mesman: De scheepsramp van 23 juli 1858 op de 
Dordtse Kil 

23. Jan Geenen: Ontdek juist nu je eigen stad 

24. Het nieuwe pensioen moet steviger staan dan het vorige 

25. Vervolg van pagina 24: Het nieuwe pensioen moet steviger…  

27. Aanmeldformulier 2020 

28. Verjaardagen van juli en augustus 
Senior Service: Belangrijke telefoonnummers 
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Wat komt er op ons af in deze bijzondere tijd. We denken over het heden en verleden. Alles gaat 

voorbij, behalve het verleden. Dat kun je niet veranderen, maar aan de toekomst kunnen we met 

elkaar wel wat doen. Het verleden hoef je niet te ontkennen. Wanneer bijvoorbeeld het milieu er 

honderd jaar geleden er zo aan toe was als nu, dan was het zeker nog desastreuzer geweest.  

Met de huidige wetenschap en techniek kan er hopelijk wel wat positiefs aan worden gedaan. Maar 

we schaden onszelf door de illusie aan te hangen dat alles om ons eigen leven controleerbaar is. De 

Stoïcijnse filosoof Mirjam van Reyen stelt dat de mens zichzelf beschadigt door zich te veel normen 

op te leggen. Die normen komen regelmatig niet met de werkelijkheid overeen en dat zorgt voor ge-

voelens van schuld. Wijzelf zijn degenen die ons daar mee belasten. De mens kan handelen uit liefde 

of mededogen of vanuit "wat gij niet wilt dat u geschiedt…".  

 

Wat ons rest is een mens, die verdraaglijk tracht te zijn voor de ander, maar vooral voor zichzelf. In 

de huidige coronatijd is dat een goede leidraad. 

Bericht van de voorzitter 
                      Joke Herrewijn-de Vries 

De Adviesraad Wmo & Jeugd en de Dordtse Seniorenbonden zijn benieuwd naar uw ervarin-

gen met de coronacris. Is uw leven hierdoor veranderd? Maakt u zich zorgen? Uw antwoor-

den die u invult op de vragenlijst die u vind op de pagina's 14 t/m 17, bespreken we ver-

volgens met de gemeente Dordrecht.  

 

De uitkomsten van de vragenlijst kunt u lezen in een van de volgende maandbladen.  

Heeft u voorts behoefte aan persoonlijk contact? Laat het ons even weten. Een van de be-

stuursleden van uw seniorenbond zal u dan benaderen.  

 

De vragenlijst kunt u opsturen naar:  

Zorgbelang Inclusief 

T.a.v. de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht  

Antwoordnummer 1807 

6800 VR Arnhem 

 

Een postzegel is hierbij niet nodig. 

We zien uw reactie graag uiterlijk 3 augustus 2020 tegemoet.  

 

We danken u alvast hartelijk voor uw moeite!  

 

Het bestuur 

Dordtse Seniorenbond 

info@dordtsenior.nl 

Uw ervaringen met het coronacrisis 
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Kom proefrijden, wij hebben volop keuze 
in nieuwe en gebruikte scootmobielen! 

• Persoonlijk advies van uw vakspecialist 

• De wens, aandacht & service voor de klant staan centraal 

• Kwalitatieve producten 

• Alles onder een dak 

• Goede bereikbaarheid en gratis parkeren op eigen parkeerplaatsen 

• Proefrijden onder begeleiding 

Kom voor ons  

nieuwe, uitgebreide  

en aantrekkelijke  

assortiment naar  

onze showroom. 

Bij ons vindt u: 

Uw zorgspecialist in de  

regio voor Scootmobie-
len,  

Rollators, Rolstoelen en 
Zorghulpmiddelen 

Noordeinde 118, 3341 LW  Hendrik Ido Ambacht | Tel. 078 68 22 307 | 
scootmobielrijnmond.nl 
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Foto: Terry de Bot 

Reactie restaurant Willaerts                 door Lianne van Laak 

Zogezegd 
               

De horeca mocht per 1 juni weer open volgens 

richtlijnen van RIVM. Op 4 juni verscheen in de 

Telegraaf een artikel over restaurant Willaerts in 

Papendrecht, waar ook wij van de Dordtse Senio-

renbond een naar gevoel bij kregen. Wij hebben 

het artikel op onze sociale media geplaatst en 

navraag gedaan over het hoe en wat. 

 

Lausanne, studente psychologie, is in Dordrecht 

een onderzoekje gestart naar de wijze van bena-

deren van de horeca. Gebleken is dat in Dor-

drecht een ieder welkom is in de horeca maar 

zich daar natuurlijk moet houden aan de regels 

van RIVM. In de Dordtse horeca is geen spoortje 

ouderendiscriminatie ontdekt en dat is fijn. Ook 

bij restaurant Willaerts is alle commotie overdre-

ven. Elke horeca gast heeft eigen verantwoorde-

lijkheid, de een wijst daarop en de ander niet. 

Dat is eigenlijk het hele verhaal. Omdat ook onze 

eerste reactie wat oververhit is geweest, geven 

wij onderstaand de uitleg weer van degene die 

het onderwerp van gesprek waren.  

 

De reactie van Restaurant Willaerts door Zwaan Maas: 

"We zijn nogal geschrokken van de reacties." 

"Dit verhaal is volledig uit het verband getrokken 

door de Telegraaf. Wij verwezen de mensen naar 

de adviezen van RIVM bij het maken van een re-

servering. 4 personen enkel en alleen uit één 

huishouden en risicogroepen wellicht het bezoek 

nog even uitstellen. De link van RIVM staat ook op 

onze site. Wij hebben nimmer mensen geweigerd 

op wat voor grond dan ook."  

 

Restaurant Willaerts onterecht aan de schandpaal. 

Op donderdag 4 juni verscheen bij de Telegraaf 

een artikel over restaurant Willaerts. In het arti-

kel wordt Willaerts bestempeld als ouder/ziek 

onvriendelijk. Wat niet de bedoeling is, want wat 

voorop staat is, dat iedereen bij ons van harte 

welkom is.  

Het artikel op zich zelf klopt, de fout zit hem in 

de kijkcijfer bedoelde koptekst die mensen over 

de streep moet halen om het artikel te gaan le-

zen. Helaas wordt dit niet of nauwelijks gedaan, 

want als je de volledige tekst leest, staat er niets 

in wat erop wijst dat Willaerts mensen weigert. 

 

Eigenaar Bjorn van Dijk verteld: "Ik ben totaal 

ontdaan en verward door alle doodsbedreigingen 

die ik via diverse platformen over mij heen krijg. 

Ik begrijp niet waar ik dit aan heb verdiend. Wij 

van Willaerts houden ons aan de regels die het 

RIVM niet alleen ons, maar alle horeca onderne-

mers heeft opgelegd. Ik ben nu ruim 20 jaar on-

dernemer en heb al heel wat mee gemaakt maar 

hier weet ik niet mee om te gaan. Ik maak mij 

ernstig zorgen om mijn personeel en familie."  

Ook burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft 

het artikel gelezen en zegt: "als een ondernemer 

mensen wijst op landelijke richtlijnen doet hij 

dat om zijn klanten te beschermen. De RIVM is 

klip en klaar over de risico’s voor kwetsbare groe-

pen. Op hun site staat duidelijk welke doelgroe-

pen kans hebben om ernstig ziek te worden. Ik 

ben juist trots op ondernemers die ondanks de 

moeilijke tijd hun verantwoordelijkheid nemen 

en mensen op die risico’s wijzen." 

 

De Dordtse Seniorenbond roept haar leden op om 

ons te laten weten als u ouderendiscriminatie on-

dervindt. Wij willen daar graag aandacht aan be-

steden, mensen laten uitleggen en misschien kun-

nen we een klein beetje invloed hebben om het 

leven aangenamer te maken.  
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Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

Een bijna volmaakte vriendschap door Milena Michiko Flasar 

Milena studeerde literatuurwetenschap, germa-

nistiek en romanistiek aan de universiteit van 

Wenen.  Dit is haar romandebuut.  In 2018 ver-

scheen de roman Meneer Kato speelt familie. In 

Japan is het een bekend gegeven, hoewel het 

door schaamte wordt bedekt. De werkelijke om-

vang is niet duidelijk. Vooral een groep jonge 

mensen vluchten binnen de muren van hun 

(ouderlijk) huis in een vaak extreem kluizenaar-

schap. Sommige van deze Hikikomori blijven hun 

hele leven op hun kamer. Het contact met hun 

familie beperkt zich tot het minimum. Een dien-

blad op zijn tijd voor de deur en als iedereen aan 

het werk is een snelle douche, waarbij de bad-

ruimte angstvallig wordt drooggemaakt.  Deze 

mensen zouden zich het liefst helemaal wegcijfe-

ren. Het boek is een uitgeschreven haiku, als een 

cocon op zichzelf, te-

der en krachtig, helder 

en verdicht ineen. De 

hoofdpersoon is een 

door vier muren ineen-

gedrukte jongeman. 

Hij besluit om onduide-

lijke redenen om na 

een paar jaar de stoute 

– en een paar maten te 

kleine – schoenen aan 

te trekken om wanneer 

beide ouders weg zijn, 

even naar buiten te 

gaan en op een bankje 

in het park te gaan zitten. Dat is een opgave, een 

overwinning.  Straks moet hij misschien wat gaan 

zeggen, hij is niet meer zeker van zijn taal, kan 

hij nog wel goed praten? Tegen wie had hij hard-

op moeten praten? 

De roman begint met het slot. Er is iemand ge-

weest met wie de jongeling wat woorden, wat 

gedachten en zelfs met gevoelend mee heeft ge-

wisseld. Deze man, een salaryman, een werkend 

mens die in het park op het tegenoverliggende 

bankje zijn lunch kwam gebruiken, is al zes we-

ken niet meer geweest. 

Het aftasten in het begin is bijzonder neergezet. 

Poëtisch afgeschermde eigen werelden, een blik, 

een hoofdknik na een paar dagen is een hele ge-

beurtenis. Hij leert langzaam om zich weer er-

gens over te verwonderen. Hij had zich terugge-

trokken in zijn eigen wereld. Flasar gebruikt alle 

zintuigen. De zakenman steekt een sigaret op. De 

geur is de eerste kennismaking. De omzichtigheid 

is roerend.  De zakenman, die zijn eigen geheim 

heeft, werkt hier louterend. Een bijna volmaakte 

vriendschap is een open boek. Met een troostrijk 

einde. De jongeling ziet in dat al die tijd ook zijn 

vader en moeder gevangenen, hikikomori’s zijn 

geweest. De avonden, de weekenden, de spaar-

zame vakanties brachten ze thuis door, wachtend 

op zijn komst.  In die tussentijd studeert hij voor 

de buurt zogenaamd ergens over zee. Het boek is 

een synthese tussen Oosterse en Westerse denk-

wijzen. 

De oplossing is: MEDEWERKER 

 

Onderstaand de 2 prijswinnaars 

Winnaar. Mevrouw  L. Roodbol-Vogelezang 

Winnaar. Mevrouw M. van Ardenne 

 

Uw prijs, een waardebon van onze  

adverteerder wordt u toegezonden! 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van juni 
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Hocus pocus en een beetje Focus;  
door Henk Kroon  

Focus in deze was naar de supermarkt geweest, 
stond buiten even uit te blazen en werd zo rond-
om hem met van alles geconfronteerd. Werken en 
bezig zijn in deze tijd is zeilen met de wind van 

vandaag dus uit technisch oogpunt het meest 
handige.  Er is mij niets ontgaan dacht ik nog 
maar realiseerde mij dat nu dingen meer opvallen 
dan voorheen.  Ik stond strategisch opgesteld 
maar desondanks zag ik een flits hoorde vroom…, 
ik schrok…, voor mij stopte een busje razendsnel 
stapten er 3 personen uit … nee ik werd niet ge-

arresteerd maar wapperend met grote plastic 
zakken liepen zij naar, eerst dacht ik gebruikte 
kleding, nee hoor wij zijn van BST (Buurt Service 
Team) en halen alle afval en vuil op. Poeh poeh, 
deze mensen halen mijn troep op en laten alles 
weer netjes achter...! Groot applaus voor jullie 
jongelui en hop daar gingen ze weer naar het vol-

gende.  Links naast mij (diagonaal) was een bloe-
menstal, ik zag dat de verkoper een grote bos 
bloemen stond te knuffelen die hij ging afleveren 
en schuin kijkend naar mij "nee niet voor u" en 
ging richting overkant naar een container met 
glazen wand (nieuw zo te zien) en overhandigde 

daar de bloemen aan enkele jonge vrouwen. 
Nieuwsgaring betekent kansen grijpen en uit 
nieuwsgierigheid liep ik naar die container…,  
een "koffiebar" zag ik en maakte kennis met de 
uitbaters (die jonge vrouwen ja) en ging vervol-
gens met de boodschappen weer naar huis. Thuis 
aangekomen dacht ik "eigenlijk ben ik soms een 

Harderwijker" pakte direct pen met papier en 
spoedde naar de "koffiebar" toonde mijn redac-
tiekaart en jazeker mag u ons interviewen…,  
devoot nam ik hun aanbod aan. U heeft de pri-

meur mijnheer we zijn vandaag met de koffiebar 
gestart.  De uitbaters c.q. vrijwilligers zijn Estlé 
en Bianca geen stilzitters dus.  Estlé werkte eerst 
in de Vogelbuurt maar is overgeplaatst naar 

Stadspolders.  De gemeente was zeer positief met 
haar initiatief en gaf Estle toestemming voor de-
ze koffiebar. Mensen kunnen hier onbevangen 
koffiedrinken en sociale contacten met elkaar 
onderhouden zei ze en ja ook DS leden.   Bianca 
is de kompaan van Estlé, zij is vrijwilliger en 
werkt voor het Polderwiel in het Ontmoetingscen-

trum en Speelotheek.  Ja Dordtse Seniorenbond 
heeft zij zeker van gehoord. 
Om de koffiebar voor de toekomst veilig te stel-
len gaan Bianca en Estlé vrijwilligers opleiden 
m.b.t. sociale activiteiten en die komen dan te 
werken bijvoorbeeld in deze koffiebar, chapeau 
hoor...!       

Focus heeft enkele exemplaren DordtSenior ach-
tergelaten, wenst iedereen sterkte ook Estlé en 
Bianca met de koffiebar.  

Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

 
Adverteren hier of op een andere plek in dit blad? 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad. 

 
 

06-4821 9666 
jan@dordtsenior.nl 
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Een beetje minder suiker is (super) gezond.      

Arie van Zanten  

Wat is diabetes type 2? 
Diabetes type 2 wordt ook wel “niet insulineaf-
hankelijke diabetes” genoemd. De diabeet kan 
meestal nog met een dieet, eventueel in combi-
natie met bloedglucose verlagende tabletten, be-
handeld worden. Deze tabletten activeren de al-
vleesklier zodat deze meer insuline produceert. 
Het wil overigens niet zeggen dat een patiënt 
met diabetes type 2 nooit met insuline-injecties 
behandeld zal worden. Ook bij diabetes type 2 
blijkt behandeling met insuline vaak goed te wer-
ken. 
 
Hoe ontstaat het? 
Diabetes type 2 ontstaat gedurende het ouder 
worden. Daarom wordt het ook vaak 
“ouderdomssuiker” genoemd. Toch krijgen ook 
steeds meer jongere mensen deze vorm van dia-
betes als gevolg van overgewicht. Bij diabetes 
type 2 maakt de alvleesklier wel insuline, maar 
het effect hiervan op de cellen is sterk vermin-
derd. Hierdoor stijgt het glucosegehalte in het 
bloed.  
 
Oorzaken diabetes. 
Volgens het diabetesfonds krijgt ruim 60 procent 
van de volwassenen in Nederland dagelijks te 
veel vrije suikers (toegevoegde suiker, maar ook 
suiker uit honing, siroop, fruitsapconcentraat en 
vruchtensap) binnen. Daarbij gaat het Fonds uit 
van de aanbeveling van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO): dagelijks maximaal 5 energie-
procent vrije suikers. Omgerekend is dat 12,5 sui-
kerklontjes (vrouwen) of 15 suikerklontjes 
(mannen) aan vrije suikers. In Nederland geldt 
geen aanbeveling voor de maximale hoeveelheid 
toegevoegde suiker in de voeding. Een Nederlan-
der krijgt via eten en drinken elk jaar gemiddeld 
11,3 energieprocent toegevoegde suiker binnen. 
Dat zijn meer dan 10.000 suikerklontjes. Ruim 
driekwart van de toegevoegde suikers wordt thuis 
gegeten en gedronken. Op de website vind je 
voorbeelden over suiker, beelden om te delen op 
social media en recepten.  

De meest voorkomende gevolgen van diabetes. 
− vermoeidheid; 
− Oogproblemen – niet scherp zien, wazig of 

troebel zien, dubbel zien, oogontsteking of 
algehele pijn aan de ogen; 

− Hart- en vaatziekten - verhoogde kans op hart- 
en vaatziekten; 

− Nierproblemen - verhoogde kans op nierziek-
ten; 

− Zenuwproblemen – pijn, tintelingen, gevoel-
loosheid, zweetaanvallen, evenwichtsproble-
men, minder spierkracht in de benen; 

− Maag- en darmproblemen – verstopping, opge-
blazen gevoel, misselijkheid en overgeven, di-
arree; 

− Huidproblemen – dikke of droge huid, schim-
melinfecties, irritatie en vetophopingen op 
spuitplekken en verkleuringen van de huid; 

− Hersenproblemen - grotere kans op dementie; 
 
Kies ook voor minder suiker!. 
Kies via het diabetesfonds ook voor een week  
suikervrij. De recepten kunt u daar ook lezen.  
Gewoon durven en doen! 
Ontdek wat de grote voordelen zijn.  
Meer energie, gemakkelijker afvallen, minder 
kans op diabetes type 2, minder last van je buik 
en darmen en tot slot je slaapt er ook nog eens 
veel beter van. 
 
Neem een voorbeeld aan Pauline. 
Stap gewoon ook eens over de drempel en kijk op 
de site van Superfoodie, een week zonder suiker 
en maak gebruik van de tips van Pauline. Fantas-
tisch te lezen en te zien hoe gezond je wordt met 
veel minder suiker/. 
Wat let u? 

Het Diabetes Fonds startte maandag 8 juni de Nationale Suiker Challenge. Bijna 50.000 Nederlanders 

gingen de uitdaging aan om een week lang te eten en te drinken zonder toegevoegde suikers. Weet u 

eigenlijk wel hoeveel Nederlanders last hebben van diabetes, merendeels type 2?  In de volksmond 

aangeduid als ouderdomssuiker. Het gaat om maar liefst 1.2 miljoen mensen.  – dit leest u goed- 

mensen, waaronder veel senioren, hebben hier dagelijks last van.  

Dit artikel schetst wat dit type diabetes is, welke gevolgen dit heeft en uiteraard hoe u dit zelf in 

belangrijke mate kunt voorkomen door vooral het eet- en drinkpatroon aan te passen.  

https://www.nieuwsvoordietisten.nl/who-richtlijn-bij-voorkeur-maximaal-5-en-vrije-suikers/
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/who-richtlijn-bij-voorkeur-maximaal-5-en-vrije-suikers/
https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/suiker
https://www.wateetnederland.nl/onderwerpen/suiker
https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/suiker-challenge/mediakit-nationale-suiker-challenge-2020
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De Adviesraad Wmo & Jeugd en de Dordtse Seniorenbonden zijn benieuwd naar uw ervaringen met de 
coronacrisis. Is uw leven veranderd? Maakt u zich zorgen? 
Uw antwoorden bespreken we met de gemeente Dordrecht.  
De uitkomsten van de vragenlijst kunt u lezen in een van de volgende maandbladen. 
 

U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/coronadordrechtsenioren  
 
Algemene informatie 

1. Leeftijd:  ……jaar 

2. Geslacht □ Man  □ Vrouw □ wil niet zeggen 

3. Woonsituatie: □ Alleen □ met partner  □ woon-zorginstelling □ begeleid wonen 

4. Lid van □ DSb  □ KBO  □ PCOB □ Anders  ……………………….. 

 

Corona algemeen 

5. Bent of kent u iemand die corona heeft gehad? 

□ Ikzelf 

□ Iemand in mijn naaste omgeving 

□ Ik ken niemand die corona heeft gehad 

 

6. Wat zijn voor u de belangrijkste veranderingen sinds de coronacrisis? 

Mijn (vrijwilligers)werk is: 

□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven  □ meer geworden  □ niet van toepassing 

 

7. Mijn contacten met buren, vrienden en medebewoners zijn 

□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven  □ meer geworden □ niet van toepassing 

 

8. Mijn contacten (klein)kinderen en verdere familie zijn 

□ verminderd/gestopt □ hetzelfde gebleven  □ meer geworden  □ niet van toepassing 

 

9. De tijd die ik besteed aan sporten of aan mijn hobby is 

□ verminderd/gestopt  □ hetzelfde gebleven  □ meer geworden  □ niet van toepassing 

 

10.Welke van de onderstaande stellingen zijn op u van toepassing? Meerdere antwoorden zijn   mogelijk 

□ Mijn hulpverleners werken op afstand of komen niet/minder  

□  Ik heb meer zorgen over mijn eigen gezondheid 

□  Ik kom (veel) minder buiten 

□ Ik heb meer rust en voel minder druk van de buitenwereld 

□ Ik voel me eenzamer 

□ Ik heb (professionele) hulp gezocht omdat ik me erg eenzaam voel(de) 

□ Anders, namelijk ….………………………………………………………… 

 

 

Ga verder op volgende pagina 

 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/coronadordrechtsenioren
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Hulp bij Corona 

11. Voor de coronacrisis maakte ik gebruik van (meerder antwoorden mogelijk): 

□  Huishoudelijke hulp 

□ Dagbesteding 

□  Hulp van familie/vrienden (mantelzorg) 

□ Drechthopper/wijkhopper 

□ Bus en/of trein 

□ Individuele begeleiding 

□ Wijkverpleging 

□ Niet van toepassing 

 

12. Nu, tijdens de coronacrisis, maak ik gebruik van (meerdere antwoorden mogelijk): 

□ Huishoudelijke hulp 

□ Dagbesteding 

□ Hulp van familie/vrienden (mantelzorg) 

□ Drechthopper/wijkhopper 

□ Bus en/of trein 

□ Individuele begeleiding 

□ Wijkverpleging 

□ Niet van toepassing 

 

13. Ik maak door de coronacrisis meer/minder/geen gebruik van (meerdere antwoorden mogelijk): 

Huishoudelijke hulp   □ Meer □ Minder □ Geen 

Dagbesteding     □ Meer □ Minder  □ Geen 

Hulp van familie/vrienden (mantelzorg) □ Meer □ Minder □ Geen 

Drechthopper/wijkhopper  □ Meer □ Minder □ Geen 

Bus en/of trein    □ Meer □ Minder  □ Geen 

Individuele begeleiding   □ Meer □ Minder  □ Geen 

Wijkverpleging    □ Meer □ Minder  □ Geen 

 

Als u door de coronacrisis minder of geen gebruik meer maakt van bepaalde hulp/diensten,  

kunt u dan aangeven door wie deze keuze is gemaakt? 

14. Huishoudelijke hulp. Stopgezet of verminderd door:   

□ Uzelf □ Gemeente □ Zorgorganisatie □ Niet van toepassing 

 

15. Dagbesteding. Stopgezet of verminderd door: 

□ Uzelf   □ Gemeente   □ Zorgorganisatie □ Niet van toepassin 

 

16. Hulp van familie/vrienden (mantelzorg). Stopgezet of verminderd door: 

□ Uzelf  □ familie/vrienden  □ Niet van toepassing 

 

17. Drechthopper/wijkhopper. Stopgezet of verminderd door: 

□ Uzelf   □ Gemeente   □ Stroomlijn  □ Niet van toepassing 

 

                                   Ga verder op volgende pagina 
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18. Individuele begeleiding. Stopgezet of verminderd door: 

□ Uzelf  □ Gemeente □ Zorgorganisatie □ Niet van toepassing 

 

19. Wijkverpleging. Stopgezet of verminderd door: 

□ Uzelf  □ Gemeente □ Zorgorganisatie □ Niet van toepassing 

 

20. Zijn er diensten die in eerste instantie zijn stopgezet, maar inmiddels weer (deels) zijn opgepakt 

□ Nee  

□ Ja, namelijk: 

 □ Huishoudelijke hulp 

 □ Dagbesteding 

 □ Hulp van familie/vrienden (mantelzorg) 

 □ Drechthopper/wijkhopper 

 □ Individuele begeleiding 

 □ Wijkverpleging 

 

21. Heeft u tijdens de coronacrisis (extra) hulp of ondersteuning aangevraagd, zoals hulp bij het huis-

houden, hulp van familie, etc. 

□ Nee 

□ Ja, namelijk …………………………………………………………………………… 

 

Wanneer u op bovenstaande vraag nee hebt beantwoord, mag u vraag 22 overslaan 

 

22. De aanvraag van hulp of onndersteunng verliep soepel 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens  □ Helemaal eens 

 

23. Bent u bekend met het 'Licht voor Dordt'? 

□ Nee □ Ja 

 

24. Maakt u gebruik van de diensten van 'Licht voor Dordt'? 

□ Nee □ Ja, namelijk ………………………………………………………………… 

 

25. Bent u bekend met #SSDhelpt? 
□ Nee □ Ja 

 

26. Maakt u gebruik van de diensten van #SDDhelpt? 

□ Nee □ Ja, namelijk ………………………………………… 

 

Stellingen Kruis het antwoord aan dat voor u het meest van toepassing is 

27. Ik ben bang om het coronavirus te krijgen 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens □ Helemaal ee 

28. Ik vind het fijn om te WhatsAppen of beeldbellen met de (klein)kinderen, familie en vrienden 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens  □ Helemaal een 

29. Ik vind het fijn om te beeldbellen met (zorg)professionals 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens □ Helemaal eens 

 

                 Ga verder op volgende pagina 
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30. Ik vind de kwaliteit van leven verslechterd door de coronacrisis 

□ Helemaal oneens □ Oneens  □ Neutraal □ Eens  □ Helemaal eens 

31. Ik houd mij gaandeweg minder strikt aan de richtlijnen van het RIVM 

□ Helemaal oneens □ Oneens  □ Neutraal □ Eens  □ Helemaal een 

 

Mantelzorg De volgende vragen gaan over mantelzorg.  

Als u GEEN mantelzorger bent, kunt u deze vragen overslaan  

 

32. Voor wie bent u mantelzorger? 

Voor mijn partner 

□ Voor een familielid 

□ Voor een vriend of vriendin 

□ Voor een buurman of buurvrouw 

□ Iemand anders, namelijk…………………………………. 

 

33. Kunt u uw taken als mantelzorger ondanks de coronacrisis gewoon nog blijven uitvoeren? 

□ Ja □ Nee, want…. 

 

Kruis het antwoord die voor u het meest van toepassing is 

 

34. Door de coronacrisis zijn mijn mantelzorgtaken toegenomen 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens □ Helemaal eens 

35. Door de coronacrisis zijn mijn mantelzorgtaken zwaarder geworden 

□ Helemaal oneens □ Oneens □ Neutraal □ Eens □ Helemaal eens 

 

Tot slot 

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Vul dan uw naam en telefoonnummer in.  

Een van de bestuursleden van uw seniorenbond neemt contact met u op.  

 
Uw naam: ……………..…….. 

Telefoonnummer: ……….…… 

 
 

Deze vragenlijst kunt u uit het blad nemen en opsturen naar: 

Zorgbelangbelang Inclusief 

Tav de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 

Antwoordnummer 1807 

6800 VR Arnhem 

 
Een postzegel is niet nodig!  

 
We zien uw reactie uiterlijk 3 augustus tegemoet. Wilt u de ingevulde vragenlijst mailen naar in-
fo@adviesraadwmojeugddordrecht.nl  

 
 
We danken u hartelijk voor uw moeite! 

Joke Herrewijn 

Dordtse Seniorenbond 

Dordrecht 

Hans de Goeij 

Unie KBO 

Dordrecht 

Cor den Dopper 

PCOB 

Dordrecht 

Jan Slappendel 

Adviesraad WMO & Jeugd 

Dordrecht 

mailto:info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
mailto:info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
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Puzzelplekkie: woordzoeker juli 
Deze keer weer een puzzel --- met prijzen 

Puzzel mee en maak kans op één van de twee prijzen ter waarden van 10 euro, te besteden bij onze 

adverteerder Pim,s Pofferstjes en pannekoeken. 

 

Uitleg: Elk woord komt eenmaal voor in het diagram. De woorden kunnen zowel horizontaal, verticaal 

als diagonaal staan. Sommige woorden staan achterstevoren.  

Streep alle woorden door, de overgebleven letters vormen een woord van 8 letters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zoek onderstaande woorden in de puzzel  

AGAVE, DOPHEI, DRIEBLAD, ETGRAS, EZELSOOR, HAVIKSKRUID, IJZERHARD, KIWI, KLIS,  

KORIANDER, KROOS, LATHYRUS, LOBELIA, LUPINE, ORCHIDEE, PADDENSTOEL, SUIKERRIET, 

VALERIAAN. 
 

De oplossing moet uiterlijk 1 sepember bij ons binnen zijn! 

Uw oplossing kunt u opsturen naar Corrie Kieboom, Loudonstraat 47, 3317 PA Dordrecht. 

U kunt de oplossing ook e-mailen naar: info@dordtsenior.nl. 

Voor het opsturen van een evt. prijs graag uw naam en adres vermelden op de oplossing.  

Uit de goede oplossingen wordt een winnaar geloot. De winnaars worden bekend gemaakt in het blad 

van juli.  

 

Veel puzzelplezier! 
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Foto Martin Liefrink 

De geschiedenis van het Binnenvaartdocumentatie-

centrum in Dordrecht.  
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

Sinds de oprichting op 3 februari 1990 van vereni-

ging De Binnenvaart was het doel het eerste Ne-

derlandse Binnenvaartmuseum te openen en een 

Binnenvaartarchief aan te leggen. Het Binnen-

vaartmuseum is inmiddels gerealiseerd aan boord 

van de duwboot RENE SIEGFRIED en LASHbak CGS 

6013 en wordt momenteel uitgebreid aan boord 

van de Franse motor MAROT. Het Binnenvaartar-

chief is in de afgelopen 30 jaar ook tot stand ge-

komen maar in tegenstelling van het Binnenvaart-

museum is het archief niet of nauwelijks toegan-

kelijk. Het is een grote wens van vereniging De 

Binnenvaart om een Binnenvaartdocumentatie-

centrum onder te brengen op het terrein van de 

voormalige scheepswerf De Biesbosch in het ge-

meentelijk monument De Biesboschhal, waar de 

museumschepen en de VEERDIENST 3 liggen afge-

meerd in Dordrecht.  

In het tweede helft van de jaren negentig is een 

bescheiden aanvang gemaakt tot het vormen van 

een Binnenvaartarchief in een 200 m² groot ma-

gazijn, op de eerste verdieping van de Merwehal 

in Dordrecht. Vanaf dat moment is alles gearchi-

veerd en gerubriceerd en opgeslagen in 42 ar-

chiefkasten, geschonken door het gemeentelijk 

havenbedrijf van Rotterdam. Vele kleine binnen-

vaartarchieven van aanverwante bedrijven, die 

dreigden vernietigd te worden zijn in de loop der 

jaren ondergebracht bij vereniging De Binnen-

vaart. Maar ook de verzamelingen uit particulier 

bezit, waarmee de nazaten geen raad wisten, is 

door de vrijwilligers verzameld en toegevoegd.  

 

Verzameld  

De wereldwijde Binnenvaart verzameling is in-

middels enorm te noemen en bestaat uit; boeken, 

foto’s, films, video’s, scripties, ansichtkaarten, 

tijdschriften, kranten, vlaggen, rapporten, versla-

gen, tekeningen, brochures, registers, werflijs-

ten, enz., enz. Deze unieke verzameling wordt nu 

nog bewaard op drie verschillende plaatsen: aan 

boord van de RENE SIEGFRIED, in een geïsoleerde 

45 ft container aan de Baanhoekweg en in een 

500 m² opslagruimte bij scheepswerf Hoebee in 

Dordrecht. Alleen een klein gedeelte aan boord 

van de RENE SIEGFRIED is tot nu toe beperkt toe-

gankelijk. Dit is verre van ideaal en daar moet en 

zal verandering in komen zodat de hele collectie 

op één plaats voor ieder, op gezette tijden, toe-

gankelijk is. Het wordt geen bibliotheek waar uit-

geleend kan worden maar alles kan ingezien wor-

den om naslagwerk te verrichten. Omdat de ver-

zameling omvangrijk is geworden, heeft men ge-

kozen om de naam van het Binnenvaartarchief te 

veranderen in een Binnenvaartdocumentatiecen-

trum. Onder deze naam dekt de vlag de complete 

lading.  
       Leesverder  op de volgende bladzijde 

De museale vloot van vereniging en stichting De Binnenvaart met op de achtergrond De Biesbosch-

hal daar waar een lang gekoesterde droom gerealiseerd moet gaan worden. Foto: Andre Sijbrands.  
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De Biesboschhal 

Een geschikte en vooral unieke locatie zou De 

Biesboschhal zijn. Niet de gehele ruimte maar 

gedeeltelijk. Gedacht wordt aan de gehele zijde 

aan het Wantij. Zodat een verbinding, door mid-

del van de hal, gemaakt wordt tussen de Zuidelij-

ke insteekhaven –bestaande uit historische bin-

nenvaartschepen met als centraal schip de Franse 

motor MAROT- naar de zijde van de Prins Hen-

drikbrug, met de daar liggende RENE SIEGFRIED 

en Lashbak waarop het unieke Binnenvaartmuse-

um is gevestigd. Daar waar ook het 120-jarige ou-

de historische dag-passagiersscheepje VEER-

DIENST 3 haar ligplaats heeft en vandaaruit rond-

vaarten maakt in de regio Dordrecht.  

 

Franse motor 

Het ruim van de Franse motor MAROT wordt toe-

gankelijk gemaakt voor publiek door middel van 

ruime ingangen aan voor- en achterzijde. In het 

ruim is dan de geschiedenis van de befaamde 

scheepswerf De Biesbosch te aanschouwen en te 

beleven met o.a. een professionele maquette van 

3.60 m x 2.40 m van deze scheepswerf uit de ja-

ren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Momen-

teel wordt de laatste hand gelegd aan de ma-

quette door (scheeps)modelbouwer Harrie Tulle-

mans in Weert. Daarnaast wordt ook aandacht 

geschonken aan de wederopbouw van de Franse 

Rijnvaartvloot na de Tweede wereldoorlog door 

middel van de zogenaamde Marchallhulp en van-

zelfsprekend aan de Franse rijnvaartrederij CFNR 

die grootaandeelhouder was van scheepswerf De 

Biesbosch. 

Als dit wordt gerealiseerd dan bestaat er met de 

Zuidelijke insteekhaven (Leefwerf De Biesbosch), 

De Biesboschhal en het Binnenvaartmuseum aan 

het Wantij, een werkelijk uniek en prachtig com-

pleet stuk binnenvaarthistorie, toegankelijk voor 

publiek, waar een totale blik op de binnenvaart 

en scheepswerf De Biesbosch gegeven kan wor-

den. Voor iedereen te bezoeken en waar excur-

sies voor scholieren gegeven worden. 

 

Het Binnenvaartmuseum en De Biesboschhal zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden! 

Vervolg: De geschiedenis van het Binnenvaartdocumentatiecentrum 

Heeft u nog niet uw lidmaatschapspas 2020 ontvangen? Dan is de kans groot dat u nog niet uw contribu-

tie heeft betaald. Wilt u dit a.u.b. controleren?  

 

Uit onze administratie is gebleken dat er, op het moment van dit 

schrijven, 68 leden de contributie van 2020 nog niet hebben vol-

daan. Het verzoek tot betaling heeft in februari in ons ledenblad 

de DordtSenior gestaan.  

Weet u niet zeker of u betaald heeft, kijk dan uw betalingen bij 

uw bank er even op na. Mocht blijken dat u nog niet betaald heeft, 

wilt u dan zo vriendelijk zijn dit alsnog te doen.  

De contributie voor 2020, is net als vorig jaar, € 17,50 en voor uw 

eventuele partner/huisgenoot € 12,50 (is samen € 30,00) u kunt dit overmaken op onze rekening  

NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond, onder vermelding van contributie 2020. 

 

U kunt contact met ons opnemen als u met vragen zit. 

Ledenpas en contributie 

Lidnummer: xxxx 
 
Mevrouw Voorbeeld 
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 De Scheepsramp van 23 juli 1858  
op de Dordtse Kil                        door Henk Mesman 

Hendrik Ritmeester en zijn vader Joachem voeren 
het Hollands Diep op. Twee weken geleden was 
hun hektjalk (zeilend vrachtschip) 'De Jonge Jacob' 
in Doornik (Zuid België) geladen met 70 ton Door-
nikse kalksteen. De reis zat niet mee, de wind 
kwam voortdurend uit variabele richtingen en was 
zwak. Vader, die mee voer als hulp om de fok en 
de zwaarden te bedienen, noemde dit 
'labbekakkenweer'. 
Regelmatig moest er met een span paarden ge-
jaagd worden om de gang er een beetje in te hou-
den. Op het Hollands Diep was het ook niet veel 
beter. Met de zwakke wind, die overwegend uit 
het zuidoosten kwam, kon 'De Jonge Jacob' zelfs 
de rivier de Amer niet op zeilen. De lading stenen 
moest aan Waterstaat geleverd worden die daar 
bezig was om de dijk ter hoogte van Waspik te 
versterken. Schipper Hendrik Ritmeester, afkom-
stig uit Werkendam, besloot de Dordtse Kil op te 
varen of liever gezegd te dobberen. Hij wilde bij 
het buurtschap De Wacht voor anker gaan om een 
gunstige wind af te wachten. Deze ankerplaats 
was gewild, er kwamen parlevinkers langszij die je 
van de nodige proviandering konden voorzien. Ei-
genlijk vonden Hendrik en zijn vader Joachem het 
wel plezierig om hier te zijn. ’s-Avonds roeiden zij 
met de bijboot naar het buurtschap. Daar dronken 
ze in de plaatselijke herberg een biertje en speel-
den een spelletje kaart met de andere schippers 
die hier voor anker lagen. Op vrijdag 23 juli was 
de wind noord en matig van kracht. Om 10:00 uur 
verliet 'De Jonge Jacob' zijn ankerplaats. Zo profi-
teerde Hendrik van het laatste van de ebstroom op 
de Kil. Het schip zeilde voor de wind met het 
grootzeil over stuurboord richting Hollands Diep 
(zie tekening rechts boven). Rond een uur of elf 
die ochtend kwamen er donkere wolken vanuit het 
noordwesten opzetten. Hendrik en zijn vader 
maakten een fatale fout door deze weersverande-
ring af te doen met "het zal wel overtrekken". De 
wil om door te varen was sterker dan hun inschat-
tingsvermogen. Daar waar het Hollands Diep en de 
Dordtse Kil bij elkaar komen stak plotseling een 
harde wind op. De door de harde wind ontstane 
hoge golfslag, op het ruime water van het Hollands 
Diep, was gevaarlijk voor een diep geladen zeil-
vrachtschip. Hendrik riep zijn vader aan dek om 
de fok en de zwaarden te bedienen. Zijn plan was  
 

om terug te varen en op de Kil een ankerplaats te 
zoeken in een luwte. De gebeurtenissen volgden 
elkaar nu snel op. Hendrik loefde zijn schip op tot 
aan de wind (zie nogmaals de tekening).  
De wind nam in korte tijd toe tot krachtig. "Klaar 
om te wenden", schreeuwde Hendrik naar zijn 
oude vader, die moeite had om op de been te blij-
ven; "ree". Het zwaarbeladen schip, wendde lang-
zaam de steven. Mijn God, laat het schip door de 
wind gaan, smeekte Hendrik zijn Schepper. Lang-
zaam kwam de spriet, welke het grootzeil omhoog 
hield, naar bakboord. Vader hield de fok 'bak' om 
het wenden te ondersteunen. Na de overstag laat-
ste woorden die Hendrik van zijn vader hoorde. 
Het schip kapseisde over bakboord, door de zware 
stenen die naar lij waren verschoven, en zonk in 
enkele seconden. 
Hendrik kon zwemmend het vege lijf redden. Het 
lijk van zijn vader werd op 27 juli 1858, vier dagen 
na het ongeluk, gevonden nabij de monding van de 
Dordtse Kil. Hendrik heeft het lichaam van zijn 
vader, dat in Strijen was opgebaard, op 29 juli ge-
ïdentificeerd. 
 

De achtersteven van 'De Jonge Jacob' is geborgen in 2006 en 

ligt in het binnenvaartmuseum in Dordrecht. 

Het bovenstaande verhaal is een mogelijke toedracht van het 

drama, gebaseerd op bekend historisch feitenmateriaal. 

Reacties zie ik heel graag tegemoet via mijn website.   

www.henkmesman.nl    

Deze keer een stuk, ingezonden in reactie op het mooi geschreven stuk van de heer Jos Hubens in de 
juni uitgave, over de geschiedenis van de houten hektjalk 'Jonge Jacob'. 

1:Het schip vaart voor de wind met het grootzeil ruim

- schoots over stuurboord.  

2:Oploeven tot aan de wind tot positie 4. 

3:Gaat overstag (door de wind).  

4/5:Na de overstag maakt het schip veel helling. De 

lading schuift naar lij (bakboord). Het schip gaat om. 
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Ontdek juist nu je eigen stad                       jan Geenen                     

Of je nu van kunst, geschiedenis, theater, muziek 
of literatuur houdt, als cultuurliefhebber kom je 
in je eigen stad niets tekort. Met ruim duizend 
monumenten, een rijke historie met bijbehoren-
de sagen en legenden, verschillende musea, mu-

ziekpodia, galeries, antiquariaten, een schouw-
burg en twee bioscopen ben je in de oudste stad 
van Holland altijd en overal omringd door cul-
tuur. 
 
Hoe welgestelde Dordtenaren anno 1900 woonden 
ontdek je onder andere in museum Huis van 

Gijn aan de Nieuwe Haven, waar de tijd al ruim 
een eeuw stilstaat. Wie door dit voormalige 
woonhuis van zakenman, jurist en verzamelaar 
Simon van Gijn (1836-1922) dwaalt, waant zich 
honderd jaar terug in de tijd. De bewoners lijken 
er elk moment thuis te kunnen komen, net als in 
het Dordts Patriciërshuis aan de Wolwevershaven 

waar je ook een kijkje krijgt in het leven van rij-
ke Dordtenaren van vroeger.  
Nieuwe Haven 30, tel: 078-7708708 
www.huisvangijn.nl 

Een historische plek van nationale betekenis 

is het Hof van Nederland. In dit museum zit je 
dankzij een multimediale presentatie op de eer-
ste rij bij de Eerste Vrije Statenvergadering die 
hier in 1572 plaatsvond en de geboorte van Ne-
derland inluidde. Ook beleef je er de vroege Gou-
den Eeuw van het 14e-eeuwse Dordrecht, als be-
langrijkste stad van Holland. Je leert over de in-

vloed van de Synode van Dordrecht op de Neder-
landse taal en cultuur en ontdekt Dordrecht als 
de stad van Johan en Cornelis de Witt, van wa-
tersnood en van de Biesbosch.  
Hof 6. tel:  
078-7705250. www.Hethofvanneerland.nl 
 

Museum 1940-1945 brengt het verzets- en oor-
logsverleden van Dordrecht en de Drechtsstreek 
in beeld. 
Nieuwe Haven 28. tel: 078-6130172 
www.museum19401945.nl 

 
Het Nationaal Onderwijsmuseum beschikt met 
meer dan 390.000 voorwerpen over de grootste 
onderwijscollectie ter wereld. Alleen al de loca-
tie, het zorgvuldig gerestaureerde gebouw De 
Holland uit 1939, één van de karakteristieke ge-
bouwen die de eigenzinnige architect Sybold van 

Ravesteyn (1889 – 1983) heeft ontworpen, is een 
bezoek meer dan waard. 
Burg. De Raadsingel 97. tel. 078- 63126820 
www.onderwijsmuseum.nl 
 
Wat zeker niet mag ontbreken, is een bezoek 
aan het Dordrechts Museum, één van de oudste 

musea in Nederland. De rijke collectie van het in 
1842 opgerichte museum omvat zes eeuwen Ne-
derlandse schilderkunst. Hier wandel je langs 
zeldzame 16e-eeuwse altaarstukken en werken 
van de grote 17e-eeuwse landschapschil-
der Aelbert Cuyp en de Dordtse Rembrandtleer-

lingen Nicolaes Maes, Ferdinand Bol en Arent de 
Gelder. Er hangt werk van de 18e-eeuwse dieren-
schilder Aert Schouman, tijdgenoten de gebroe-
ders Van Strij en van bekende schilders van de 
Haagse School – Mesdag, Weissenbruch en de 
broers Maris – en Amsterdamse impressionisten 
als Breitner en Isaac Israels. Ook bezit het muse-

um een unieke collectie schilderijen en tekenin-
gen van de in Dordrecht geboren Ary Scheffer, 
één van de grote romantische schilders van de 
19e eeuw.  
Museumstraat 40. tel: 078-7708708 
www.dordrechtsmuseum.nl 
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De Koepel Gepensioneerden kijkt kritisch mee tij-

dens de opbouw van een heel nieuw pensioenstel-

sel. 'Er is veel geld van ouderen naar jongeren ge-

gaan, daar moet je rekening mee houden.' 

 

Dirk Waterval 12 juni 2020 

Ein-de-lijk. Naar verwachting zal minister Wouter 

Koolmees (sociale zaken, D66) komende week, na 

tien jaar onderhandelen en vervolgens nog een 

jaar om die onderhandelingen concreet uit te 

werken, een klap geven op het nieuwe pensioen-

stelsel. Gepensioneerden kijken kritisch mee.  

"Als je een heel nieuw huis bouwt, moet dat wel 

béter staan dan het gebouw waar je nu in woont", 

zeggen Jaap van der Spek (73) en Joep Schouten 

(72) gebroederlijk. De bestuursleden van de pak-

weg 300.000 leden tellende Koepel Gepensioneer-

den schuiven regelmatig bij de minister aan om 

hun wensen en zorgen uit te spreken.  

 

Met rijkgevulde boekenkasten op de achtergrond 

praten beide heren vanuit huis over het pensioen-

compromis, nu daar de laatste hand aan wordt 

gelegd. Het idee is dat fondsen werknemers straks 

geen zekerheid meer geven over hoe hoog de uit-

kering later wordt. Daardoor hoeven ze zich min-

der ‘arm te rekenen’, zoals de kritiek op het hui-

dige stelsel vaak luidt. Kort gezegd: het draait om 

minder achter de hand houden en meer uitkeren. 

Met als keerzijde dat financiële tegenvallers ook 

eerder inwerken op de uitkering en opbouw van 

werkenden en gepensioneerden.  

 

Tevreden met deze wending in de uitkomsten, 

waar de sociale partners en het kabinet afgelo-

pen januari mee kwamen?  

 

Schouten: "In principe wel. In het pensioenak-

koord van vorige zomer werden nog steeds een 

soort toezeggingen gedaan. Vervolgens is de rente 

waarmee fondsen moeten berekenen hoeveel ver-

mogen ze nodig hebben voor die toezeggingen nog 

verder gaan dalen, waardoor het pensioenakkoord 

op dat punt onhoudbaar werd. Dus de onderhan-

delaars hebben er goed aan gedaan dan een ande-

re weg in te slaan." 

 

Van der Spek: "Maar wij wachten wel eerst de pre-

cieze berekeningen af waar het Centraal Planbu-

reau en de fondsen straks mee komen. Die laten 

zien hoe het nieuwe stelsel gaat uitpakken voor 

Nederlanders in verschillende huishoudens en van 

verschillende leeftijdscategorieën. Pas als dan 

blijkt dat ook de ouderen erop vooruitgaan, kun-

nen wij de plannen steunen." 

                     Lees verder op de volgende pagina 

Het nieuwe pensioenhuis moet steviger staan dan het voriger  
Minister Wouter Koolmees van sociale zaken en Mariette Hamer, voorzitter van de SER 

presenteerden vorig jaar een principeakkoord over de pensioenen. Beeld ANP  
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Wilt u verhuisberichten en berichten van overlijden sturen  

naar de ledenadministratie,  

Jan Geenen of Aad Brinckmann (zie pagina 1) 

De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan le-
den en families, die bericht hebben gestuurd van huwe-
lijk, opnamen in ziekenhuis, ziektes, overlijden, etc.  
Deze berichten moeten worden gestuurd naar de coör-
dinator Wilma Molendijk, (zie pagina 1.) 

Het kan toch een economische realiteit zijn 

dat ouderen er op achteruit gaan, zonder dat 

de onderhandelaars daar iets aan kunnen 

doen?  

Schouten: "Natuurlijk kan de economie zo tegen-

zitten dat de uitkeringen minder worden. Als er 

voor gepensioneerden relatief maar wat verbe-

tert." 

 

Waar wringt voor u de schoen nog, naast de precieze 

berekeningen van onder meer het CPB?  

Schouten: "Wij maken ons wel zorgen over de ver-

delingsvraagstukken. Hoe gaan we het huidige 

vermogen van fondsen straks opnieuw verdelen 

binnen het nieuwe systeem? Denk dan bijvoor-

beeld ook aan het solidariteitsfonds dat er waar-

schijnlijk gaat komen, een gezamenlijk potje met 

geld waar gepensioneerden en de jongere genera-

ties uit kunnen putten als zij gekort moeten wor-

den op hun uitkering. Met welk geld gaat die pot 

gevuld worden? Uit het vermogen dat de huidige 

gepensioneerden bij elkaar hebben gespaard? Dan 

verschuif je dat vermogen dus 'van oud naar 

jong'." 

  

Maar de huidige gepensioneerden hebben op 

hun beurt toch weer te weinig premie betaald 

voor wat ze aan pensioen opbouwden? De zoge-

heten lage premiedekkingsgraad?  

Van der Spek: "Dat is meer iets van de laatste ja-

ren. En doordat werknemers te naar verhouding 

te weinig mochten inleggen voor hun pensioenen, 

terwijl de uitkeringen wel uitbetaald bleven, ging 

dat ten koste van de totale pensioenpot. Zo be-

zien is er veel geld van ouderen naar  

jongeren gegaan. Bij de overgang naar een nieuw 

stelsel moet je daar rekening mee houden.  

“Ons punt is vooral dat het verdelen van pensi-

oenvermogen evenwichtig moet gebeuren, en dat 

daar ook op toegezien wordt. Bijvoorbeeld door-

dat de Raad van Toezicht en het Verantwoor-

dingsorgaan van een fonds daarop strenger mogen 

controleren." 

 

Voelt u zich gehoord in de hele pensioendiscussie?  

Van der Spek: "Het is natuurlijk jammer dat wij 

niet in de stuurgroep zitten van onderhandelaars, 

terwijl deze hele overgang naar een nieuw stelsel 

ons erg aangaat. Vorig jaar hebben we tijdelijk 

het vertrouwen in de vakbeweging opgezegd om-

dat zij onze belangen niet goed vertegenwoordig-

den, vonden wij. Inmiddels is dat meningsverschil 

helemaal uit de wereld. Daarnaast moet ik zeg-

gen: de minister luistert ook goed naar ons. We 

komen met regelmaat op de koffie en doen actief 

mee in de pensioendiscussie via een klankbord-

groep." 

 

Schouten: "Wij snappen ook wel dat hij niet ie-

dereen blij kan maken." 
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In mei heeft de VVV-Molenlanden Patrick Konings, initiatiefnemer van het respijthuis 

Maison Patrick in Bleskensgraaf, en enkele vrijwilligers een hart onder de riem gestoken 

met de Mooi Molenlanden Taart. Op een oproep wie men een hart onder de riem wilde ste-

ken, kwamen via de e-mail en Facebook de meeste stemmen binnen voor Respijthuis Mai-

son Patrick. 

Het respijthuis Maison Patrick ondersteunt mantelzorgers. Doordat zij in hun logeerhuis en 

dagopvang tijdelijk de zorg overnemen voor mensen met een lichamelijke chronische ziek-

te of beperking krijgen mantelzorgers een rustpauze. Door de coronamaatregelen was Res-

pijthuis Maison Patrick helaas gesloten tot 15 mei. Het hart onder de riem werd daarom 

zeer gewaardeerd. 

Momenteel is het Respijthuis weer open en kan weer gasten ontvangen voor respijtzorg. 

Vanwege de corona maatregelen is de bezettingsgraad momenteel nog maar 50%.  

We hopen dat we dit stapsgewijs weer  

kunnen gaan opbouwen. 

 

Voor informatie kunt u bellen naar  

06-57414845 of mailen naar  

patrick@maison.nl 

De rust van Maison Patrick 
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Verjaardagskalender
  Alle leden die in juli en augustus jarig zijn (hoe oud u ook wordt): 

van harte gefeliciteerd! 
Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden die 

de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

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

Introns Zorglijn 078-6483838

Wijzelf Drechtstreken 06-41362309

Stadswinkel  14078 

Sociale Dienst Drechtsteden 078-7708910

Wmo adviesraad Dordrecht 078-6176982

De Luisterlijn, 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  88-1237011

Regelzorg keuringen   088-2323300

Maison Patrick (respijtzorg) 06-57414845 

        Senior Service: belangrijke telefoonnummers 
Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020. 

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

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

Jarige in juli 

Mevrouw J.F. Herrewijn  2 juli 89 jaar 

Mevrouw D. Sebes-verdoorn    8 juli  90 jaar 

Mevrouw A. Bond-Blokland  10 juli 96 jaar 

Mevrouw W.M. van der Stichel 10 juli 93 jaar 

De heer E. Kroeseklaas 24 juli 92 jaar 

De heer Los 27 juli 90 jaar 

De heer J.J. van Rees 30 juli 90 jaar 

Mevrouw M. v/d Reek-Verbeek 29 juli 88 jaar 

Mevrouw T.M. de Gids-Brand 16 juli 87 jaar 

De heer P. Slijkhuis  19 juli 87 jaar 

De heer C.J. Jongmans 27 juli 87 jaar 

De heer J.J. Lukassen 13 juli 86 jaar 

Mevrouw  C.J. van Dijl-Brand 27 juli 86 jaar 

Mevouw J. van Kempen-de Bruin 26 juli 86 jaar 

Mevrouw G.H. Hajer  25 juli  85 jaar 

Jarige in augustus 

Mevrouw J.L. Mattaar- van Iersel   1 aug 85 jaar 

De heer Theijn   4 aug 85 jaar 

Mevrouw G.M. Prins    7 aug 85 jaar 

De heer J. van Dongen   7 aug 86 jaar 

De heer H.L Hessels  13 aug 86 jaar 

Mevrouw J.A.C. Busink-Ahsmann 14 aug 88 jaar 

Mevrouw J.P. Wapperom-Peterson 18 aug 89 jaar 

21 aug 95 jaar Mevrouw A. den Outer-v/d Velde 

Mevrouw E. Schwippert-Avis  22 aug 87 jaar 

Mevrouw C.H. vasn Bruggen-Miltzer 22 aug 87 jaar 

De heer van Wingerden   27 aug 89 jaar 








