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Joke Herrewijn-de Vries  
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en lid van redactie DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 
 
Groen van Prinstererweg 107 
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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 

Arnold G. Daane 
redactielid DordtSenior 
 
telefoon: 078-6166320 
e-mail: agdaane@gmail.com 

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

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

Ab Küchler 
eindredacteur DordtSenior 
 
telefoon: 078-6185567 
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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 september uiterlijk 15 augustus 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 6 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. Bestuur: Dordtse Seniorenbond 

  George Scheen: Van de bestuurstafel 

 Senior Wijzer: Thuiszorg na ziekenhuisopname 

 

5.  Toni van Dam: De 'negende' van Mahler  

 Gas en licht in juli weer duurder 

 

7. Wie wil er biljarten en/of kaarten? 

 ANWB wil betere voorlichting over kosten accu's van e-bikes 

 

9. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

 Waarschuwing voor nepmail Belastingdienst 

              

11.  Co Wapperom-Peterson: Van de Reisclub 

 Joke Herrewijn-de Vries: We werpen heel wat weg                     

 Zogezegd  

 

13. Henk Kroon: Kamperen of één dagje uit met de trein…  

 Ombudsman: moeilijke toegang tot zorg 

          

15. Arie van Zanten: Dordtse politiek dichtbij?     

 Ab Küchler: Limerick 

 

17. Daan Zonderland: Er woonde in Jemeppe 

 Meer dodelijke ongelukken met e-bikes  

        

19. Jan Geenen: Wat te doen in juli en augustus in Dordrecht? 

 

21.  Aanmeldformulier 2018 

   

23. Ab Küchler: Poëzie & Televisiesport 

 Bezorging DordtSenior in 2018 

 

24. Verjaardagskalender 

 Nieuwe leden 

 SeniorService: belangrijke telefoonnummers 
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Van de bestuurstafel      George Scheen 

Senior Wijzer                                      Arnold G. Daane 
 

Een van de bespreekpunten in onze bestuursver-

gadering  -  woensdagmiddag rond een (bestuurs)

tafel in het Polderwiel  -  was wederom de instel-

ling van een Commissie van Advies en Beroep, 

met alles wat daar aan vast zit. Het reglement is 

vrijwel klaar, er zijn twee potentiële leden bena-

derd en in de eerstvolgende dagelijks-bestuurs-

vergadering houden we met hen en Arnold Daane 

een 'formatiegesprek'.  

Er zijn ook twee besluiten genomen: A - onze le-

den zullen bij voldoende belangstelling in Het 

Polderwiel op maandagmiddag kunnen biljarten 

en/of kaarten (u kunt daarover meer lezen in dit 

blad) en B - in het najaar zal weer een gezamen-

lijke bijeenkomst met PCOB en KBO worden geor-

ganiseerd  -  deze keer door ons  -  waarin een 

actueel onderwerp zal worden besproken. 

              Bestuur 

De Dordtse Seniorenbond is voortgekomen uit de afdeling Dordrecht van ANBO. Eigenlijk uit onvrede: 

het landelijk bestuur (zeg maar directeur-bestuurder Liane de Haan) haalde steeds meer bevoegdheden 

weg bij de plaatselijke afdelingen; een verschuiving in de richting van alle dik betaalde professionals 

op het hoofdkantoor. Dit heeft per 1 juli 2016 geleid tot het helemaal opheffen van alle afdelingen, 

dus ook van de afdelingen Dubbeldam en Dordrecht.  

Het bestuur van de afdeling Dordrecht besloot daarom ANBO te verlaten. Daarmee werd ook de lood-

zware top van ANBO verlaten. Dit maakte het mogelijk de leden een contributie te vragen die minder 

dan de helft is van het bedrag dat ANBO vraagt (€ 42,50 per jaar). Voor de € 17,50 die wij vragen bie-

den wij praktisch hetzelfde als ANBO, zoals een stevige korting bij verschillende zorgverzekeraars, hulp 

bij belastingaangifte en invloed op het landelijke ouderenbeleid; dit alles via de FASv, de federatie van 

zelfstandige ouderenbonden, waar wij bij zijn aangesloten. Voor beïnvloeding van het lokale ouderen-

beleid werken wij samen met de PCOB en de KBO. Ook bieden wij u 10 keer per jaar dit ledenblad. 

De ANBO-afdelingen Dubbeldam en Dordrecht hadden samen ongeveer 1700 leden. Het  lijkt er op dat 

er nog zo'n 1200 ANBO-leden de overstap niet gewaagd hebben. Als u vindt dat zij dat alsnog moeten 

doen ligt er voor u een mooie taak: maak deze mensen nu lid van de Dordtse Seniorenbond!  

U vindt een Aanmeldformulier op pagina 21. Zo helpt u mee onze bond sterker te maken!  

Thuiszorg na ziekenhuisopname 

Deze column gaat over mijn ervaringen met thuiszorg in Dordrecht. Veel negatieve berichten hoor ik 

van diverse kanten, echter niet van mijn eigen bond. Ik neem dus aan dat velen met mij tevreden zijn 

over de thuiszorg die wordt geboden of zij doen er het zwijgen toe hetgeen ik niet verstandig vind. 

Immers: goede of slechte zorg is het vermelden waard.  

U zult intussen begrepen hebben dat ik buitengewoon tevreden ben met de mij geboden hulp. In mijn 

geval van Internos. Toen ik uit het ASz ontslagen werd vroeg men mij van welke organisatie ik gebruik 

wenste te maken. Daar ik, ook toen mijn vrouw nog leefde, huishoudhulp had van Internos was mijn 

keuze snel gemaakt. Reeds de volgende dag stond de hulp al voor de deur en kwam men mij 's morgens 

en 's avonds helpen met aan- en uitkleden en daar ik een aantal wondjes had aan mijn linkerbeen werd 

mij twee maal in de week wondzorg geboden. Dus al met al goede verzorging.  

De hulpen zijn afkomstig uit vele delen van de wereld: Filipijnen, Turkije, Suriname, Marokko, maar 

ook uit Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Allen spreken voorbeeldig Nederlands, maar 

daar ik, voor ik 50 jaar geleden in Dordrecht kwam wonen over de hele wereld heb gezworven ben ik 

ook in staat de hulpen enigszins in hun eigen taal toe te spreken hetgeen de banden sterker aanhaalt. 

Ik ben dus een tevreden mens en ik hoop dat de lezers van deze column ook goede ervaringen hebben 

met thuiszorg als Internos en Aafje en andere zorginstellingen. Mocht u onverhoopt slechte ervaringen 

hebben dan hoor ik dat graag van u.                           

                                                                                              Tot de volgende uitgave van DordtSenior 
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De 'negende' van Mahler                       Toni van Dam 

J e zal 't maar cadeau krijgen:  kaartjes voor het 

Concertgebouworkest, met maar liefst Bernard 

Haitink (bij uitstek DE Mahlerkenner) als dirigent.  

Samen met de geefster, dochter Bianca, op naar 

Amsterdam! Vooraf moest natuurlijk iets worden 

gegeten en dat werd een heel leuk, modern, 

Thais restaurant. Vervolgens met de tram naar 't 

Museumplein, een mooie 

zomernamiddag spelende 

kinderen, rennende hon-

den, kortom Amsterdam op 

haar/zijn (?) best.  

Enigszins opgewonden, vol 

verwachting, liepen we de 

totaal uitverkochte con-

certzaal in. Wat een con-

cert! Geweldig! En wat een 

belevenis de Maestro aan 't 

werk te zien. 'Wereldvermaard orkest' staat in 't 

programmablad!  

Een vol uur en tien minuten, zonder pauze, het 

was genieten.  Onder oorverdovend applaus kwam 

helaas de 89-jarige Haitink ten val. De schrik was 

enorm; het werd werkelijk doodstil in de zaal. 

Verslagenheid alom. Nog net zagen we dat de di-

rigent, weliswaar ondersteund, het podium kon 

verlaten, gelukkig.  

Omdat we in Amsterdam zouden overnachten na-

men we de tram. Ik stapte in en dochterlief nam 

een andere deur, dachten we want die ging plots 

voor haar neus dicht. Ik wist dat nog niet, dus 

even naar voren lopen en zoeken, maar mooi 

geen Bianca. Even logisch nadenken: wachten op 

de volgende lijn 12 en ja, we vonden elkaar. Zegt 

de dame achter een soort balie in de tram: "Wilt 

u voortaan uw mobieltje meennemen? U bent net 

als m'n moeder….". Enfin, om een lang verhaal 

kort te maken… op onze bestemming aangeko-

men, een heel leuke straat, zagen we dat op de-

ze mooie avond de terrassen nog volop bezet wa-

ren, dus maar even een trappistenbiertje gedron-

ken. 

 

En weet u wat nou zo leuk is aan ouder worden? 

Of liever gezegd: ouder ZIJN, want dat ben je na-

tuurlijk als je net 82 werd! Iedereen is zo aardig, 

in de tram voor je opstaan, leuke contacten waar 

dan ook een praatje hier en daar….  

Nou ben ik zelf niet echt een gesloten type, dat  

scheelt natuurlijk.  

Dat 'r nog genoeg te beleven en te genieten valt 

is weer 's ondervonden door            

                                                      Toni van Dam  

Gas en licht in juli weer duurder 

Gas en licht  in juli weer duurder  

De Nederlandse gas- en elektriciteitsrekeningen 

met variabele tarieven gaan vanaf juli omhoog. 

Hierdoor zijn huishoudens met dergelijke ener-

giecontracten tot 64 euro per jaar meer kwijt, 

berekende vergelijkingssite Pricewise. 

Importeren 

De stijging is het gevolg van hogere inkoopprijzen 

op de energiemarkt, die de stijgende olieprijzen 

volgen. Daarnaast moet Nederland meer gas im-

porteren, omdat de gaswinning in Groningen 

wordt teruggedraaid. 

 

 

 

Stijging 

De verschillen tussen verschillende energieleve-

ranciers zijn groot, zo komt naar voren. Zo stij-

gen de kosten bij Eneco bij een jaarverbruik van 

3500 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter 

gas met 64 euro. Bij Nuon is dat 32 euro en bij 

Essent blijven de prijzen gelijk. Bij instaptarieven 

voor contracten met vaste maandprijzen is sinds 

april al een stijgende lijn te zien. 

Duurzame energie  

Hogere energieprijzen hebben ook een voordeel, 

denkt directeur Hans de Kok van Pricewise. Als 

gas en licht duurder worden, zijn huishoudens 

sneller geneigd te investeren in duurzame ener-

gie. "In combinatie met verbeterde technologie 

verdienen mensen hun warmtepomp of zonnepa-

nelen eerder terug", aldus De Kok. 
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Wie wil er biljarten en/of kaarten? 

Voor beide activiteiten zijn mannen en vrouwen welkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen graag weten of er leden zijn die willen biljarten of graag een middag willen kaarten.  

 

De biljartruimte in het Polderwiel kunnen wij eventueel huren op de maandagmiddag. Bij voldoende 

deelname gaan we beginnen met vrij spelen. Als op termijn de moyennes zijn vastgesteld, zal er een 

biljartclub worden opgezet met een onderlinge competitie. 

Voor een kaartmiddag zoeken wij ook geïnteresseerden. In het begin kijken we waar de interesse ligt 

betreffende de spelsoort, denk aan klaverjassen, jokeren, en zo voort. 

Tijdens deze bezigheden zijn eventuele versnaperingen voor eigen rekening Ook zal er een kleine bij-

drage voor zaalhuur gevraagd worden. 

 

Interesse? Gelijk opgeven voor een of beide activiteiten? Neem dan contact op met Els Bel, per telefoon 

078-6161880 of e-mail ejbelroos@gmail.com.  

ANWB wil betere voorlichting over kosten accu's van e-bikes 

Betere voorlichting over kosten accu's  

Fabrikanten van e-bikes moeten 

meer en betere informatie geven 

over de prijzen en het gebruik van 

accu's. Momenteel schiet die voor-

lichting tekort, stelt de ANWB op ba-

sis van eigen onderzoek onder twintig 

fabrikanten. 

Accu's zorgen voor hoge kosten  

Volgens de bond zorgen de accu's van e-bikes 

vaak voor problemen en hoge kosten. Vorig jaar 

gaven zo'n 600.000 leden van de ANWB, bijna de 

helft van het aantal leden met een e-bike, aan 

problemen te hebben gehad met hun fietsaccu. 

Nieuwe accu tot wel 1000 euro  

Dat kan zorgen voor hoge onverwachte kosten, 

zegt de bond. "Als de oude accu het begeeft, kan 

een nieuwe wel zo'n 1000 euro kosten."  

 

De belangenvereniging wil dat de fabrikanten 

meer informatie geven over de levensduur van de 

accu en meer tips geven over 'levensverlengend' 

gebruik. De bond vindt het verontrustend dat 

"een duur onderdeel als de accu van een e-bike 

met beperkte levensduur zo weinig aandacht 

krijgt". 

Prijzen niet genoemd op sites producenten  

De bond noemt het opvallend dat veertien van de 

twintig onderzochte producenten de vervangende 

prijs van een accu niet noemen op hun websites.  

De gemiddelde prijs van een vervangende accu is 

551 euro, zo komt naar voren uit het onderzoek. 

Meer dan de helft krijgt een onvoldoende  

Zes merken krijgen 'slecht' voor hun informatie-

voorziening, zeven merken 'matig' en vijf 

'redelijk'. Slechts twee merken (Amslod en Rivel) 

scoren 'goed'. Tien fabrikanten hebben tegen de 

bond gezegd dat ze hun informatievoorziening 

gaan verbeteren. 



 

Pagina 8 DordtSenior juli 2018 



 

Pagina 9 DordtSenior juli 2018 

 

Joke Herrewijn-de Vries Boekbespreking    
'De Kozakkentuin' van Jan Brokken 

"De eerste keer dat ik hem zag, stond hij in een 

wit doodshemd voor het vuurpeloton. Hij, een 

man van tegen de dertig, die zich voorbereidde 

op de dood en het zilveren kruis kuste, dat de 

priester hem voorhield. Ik, Alexander von Wran-

gel, een nieuwsgierige jongeling die vanaf een 

veilige afstand keek naar wat onrecht was."   

Zo begint het boek 'De 

Kozakkentuin'. Tijdens 

het schrijven van 

'Baltische Zielen' ontdek-

te Jan Brokken de diplo-

maat Alexander von 

Wrangel, een Baltische 

Duitse baron, die be-

vriend was met Dosto-

jevski. Deze twee leer-

den elkaar in de helft 

van de 19e eeuw in het 

Siberische Seinipalatinsk 

kennen. Von Wrangel was 

daar officier van justitie. 

Dostojevski had er vier jaar dwangarbeid op zit-

ten wegens betrokkenheid bij een samenzwering. 

Hij was een menselijk wrak.   

Brokken weet de sfeer van Rusland goed weer te 

geven. Ieder hoofdstuk heeft een naam. Wie 

denkt dat Siberië een ijskoud land is, leert uit dit 

boek dat de zomers heel warm zijn. Vooral de 

muggen zijn heel hinderlijk. Deze zomer was on-

dragelijk in deze plaats. Het zand raakt door de 

brandende stralen van de zon tot oventempera-

tuur verhit.  

Er wordt een datsja gevonden in de omgeving met 

een flinke tuin. De datsja behoorde aan een rijke 

Kozakkenkoopman en heet de Kozakkentuin. Daar 

is het boek naar genoemd.   

Fjodor Michajlovitsj Dostojevski (of wel FM) en 

Von Wrangel beschikken over vier paarden, Kirgi-

zische paarden; deze hebben een bijzonder uit-

houdingsvermogen. Ze verfraaien de tuin met 

bloemen. Ze bespreken Hegel en Kant. De rust 

wordt wel eens verstoord door hun amoureuze 

avonturen. Von Wrangel heeft een verhouding 

met de twintig jaar oudere Katja, gehuwd en wel, 

die niet wil scheiden. Ze wil haar luxe leven en 

status niet kwijt. Dostojevski is neurotisch, hij 

denkt geen recht op liefde te hebben, totdat Ma-

ria in zijn leven verschijnt. Van haar kant beant-

woordt Maria zijn liefde koel en berekenend. De 

Russische man-vrouwverhoudingen in dit boek zijn 

raak getypeerd: de vrouwen flirten enthousiast en 

de mannen zijn egocentrisch. Voor Von Wrangel is 

de liefde een spel, bij Dostojevski ligt dat anders. 

Wanneer hij uiteindelijk Maria trouwt krijgt hij 

zijn eerste zware epileptische aanval. Daar knapt 

Maria fysiek op af. Later volgt bij Dostojevski de 

ontgoocheling. Hij bekent Von Wrangel in een 

brief dat hij met de verkeerde vrouw is getrouwd. 

Dit is het wezenlijke drama in het boek. Brokken 

geeft een ontroerend beeld van een mannen-

vriendschap in de 19e eeuw. De levensgeschiede-

nis van de familie Von Wrangel schreef Brokken in 

zijn boek 'Baltische Zielen'. Er waren nog docu-

menten, memoires en andere stukken van over 

met als resultaat dit boek: 'De Kozakkentuin'. 

Waarschuwing voor nepmail Belastingdienst 
Precies in de tijd dat veel mensen hun belastingteruggaaf gestort krijgen, waar-

schuwt de Fraudehelpdesk voor een 'nogal doortrapte nepmail' die van de Belas-

tingdienst lijkt te komen. Daarmee proberen oplichters de ontvangers van de mail 

een kleine 300 euro uit de zak te kloppen. 

 

Geld bijgeschreven  

De afzenders beweren dat de geadresseerde in december 2017 door een storing in het systeem een be-

drag van 297,95 euro heeft gekregen, dat bedoeld zou zijn geweest voor iemand anders. Ze vragen het 

zogenaamd ten onrechte ontvangen geld 'terug te storten' op een bepaald rekeningnummer. 

 

Taalfouten 

Wie goed leest, ziet dat de mail bol staat van de taalfouten. Ook de afzender 'Noreply@belastixxxxrug-

gaaf.nl' en de tenaamstelling van de rekening (SS Held) zijn duidelijke tekenen dat de mail niet deugt. 
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Van de Reisclub          Co Wapperom-Peterson 

Zogezegd 
Belgen weten meer, Nederlanders weten beter 

         3-Sluizentocht 

 

     Donderdag 9 augustus 2018 
 

Zoals gebruikelijk zijn leden en belangstellenden van harte welkom. 

We vertrekken om 8.45 uur van de Hellingen en om 9.00 uur van het Dalmeyerplein. 

We rijden naar het Partycentrum de Lantaern in Nieuwegein. 

Hier worden we ontvangen met koffie en gebak. 

Vervolgens stappen we weer in de bus en maken we een mooie rondrit 

door de provincie Utrecht onder leiding van een gids. We eindigen 

weer in het Partycentrum.  

Hier wacht ons een uitgebreide lunch. 

Na de lunch ligt de boot al klaar voor de 2½ uur durende 3-Sluizentocht. 

We varen om Nieuwegein, bekijken de mooiste plekjes en varen 

via Vreeswijk naar de Koninginnesluis (1e sluis). We komen op 

de Lek en gaan naar de imposante Beatrixsluizen (2e sluis). Via 

het Lekkanaal gaan we richting Amsterdam-Rijnkanaal en komen 

dan bij de Zuidersluis (3e sluis). Uiteindelijk komen we via het 

Merwedekanaal weer bij het partycentrum. Daar wacht ons de bus die ons huiswaarts brengt. 

Een bijzondere dagtocht. 

De kosten voor deze tocht zijn € 54,00 per persoon. 

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

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

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

We werpen heel wat weg                    Joke Herrewijn-de Vries 

Dokters, verpleegkundigen en ziekenhuizen zijn wegwerpkampioenen gewor-

den. Er zijn steriel verpakte naalden, latex handschoenen, mondmaskers, plas-

tic urinebekers. Die hebben het besmettingsgevaar in de medische wereld tot 

een minimum teruggebracht. Het is niet alleen veilig en hygiënisch om die 

hulpmiddelen na gebruik direct weg te gooien, in een rijk land met hoge lonen 

is het bovendien goedkoper dan een arbeidsintensief schoonmaakproces.   

Ook thuis, vooral op het gebied van de persoonlijke hygiëne maakt de mens gebruik 

van het wegwerpgemak. De disposables dragen bij aan de kwaliteit van het leven. 

Maandverband wassen en opnieuw gebruiken, daar moet je in 2018 niet meer aan 

denken. Toch deden in de jaren vijftig de meeste vrouwen niet anders.   

Zijn papieren zakdoekjes, wegwerpluiers en zacht toiletpapier nog weg te denken? 

Ik dacht het niet! 
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Kamperen of één dagje uit met de trein…          Henk Kroon 

Schrijf mee met de DordtSenior! 

W ij komen zeker in aanmerking voor een lint-

je in de 'ridderorde van het kamperen',  

maar men had te weinig lintjes en het is onze 

neus voorbij gegaan. Joke (m'n echtgenote) en ik 

zijn die kampeerders, van Alpenkreuzer tot cara-

van, kriskras door Europa, inmiddels zo'n 35 jaar, 

een fantastische periode, we kunnen niet anders 

zeggen.   

We kamperen nog steeds, 

maar op een andere ma-

nier. Nu per auto reizen 

door Europa, met een ca-

ravan aan de haak. Dit is 

geen knikkerspelletje, de 

toename van het verkeer is de laatste decennia 

net als de brandstofprijzen explosief gestegen. 

Wachtrijen bij de pomp, voorpiepen, files,  meer 

tolwegen en bij inhalen extra alert zijn op de 

korte lontjes die vanwege onze beperkte snelheid 

hun middelvinger tonen… . We gaan voortaan 

vliegen zeiden we, de caravan stallen we op een 

locatie dichtbij een Costa. Voor informatie zijn 

we naar de jaarbeurs geweest en jawel vanaf huis 

en Rotterdam-Airport naar onze caravan aan de 

Costa zit je al in drie uur aan de verse croissants 

met koffie, lekker hoor… .  

Onlangs bezochten Joke en ik (met de trein) mijn 

jeugdvriend en z'n echtgenote in het noorden van 

het land. Alles is tegenwoordig digitaal, bij een 

vraag wordt de schouder opgehaald je moet maar 

kijken op de website.nl of regelen met de app.  

Via een retailactie kochten we dus online een 

dagkaart voor zaterdag, maar helaas: werkzaam-

heden op ons traject, dus eerst de bus in plaats 

van de trein en vervolgens intercity + intercity, 

hup, lopen, lopen, trap-op-trap-af, onderdoor 

naar de andere kant, wachten op de bus en via 

het asfalt naar Rotterdam-Zuid, hup, lopen, lo-

pen, trap-op-trap-af, onderdoor voor Rotterdam-

Centraal, daarna naar Amsterdam en via Schiphol 

nog 3x tot onze plaats van bestemming, pff zeg.   

Nu is reizen per trein heel rus-

tig en stillig: je ziet alleen 

maar scrollen en duimen op 

smartphones en zo nu en dan 

hoor je een mededeling. Schip-

hol betekent wel een bomvolle trein met vooral 

Aziatische toeristen, je zit bijna elkaars adem in 

te ademen en we waren al buiten adem…!  Uit-

eindelijk zaten Joke en ik na circa 5 uur gezellig 

aan de koffie met gebak, heel knus bij onze 

jeugdvrienden.  

Van kriskras door Europa kennen wij ook een land 

met weinig inwoners, daar komen we vaak, een 

land met schone rivieren, mooie dorpen, weinig 

verkeer en een prettige bevolking.  Dat land be-

zoeken is niet zo ver want het is Nederland 70 

jaar geleden….  

Ondanks ups-en-downs heeft deze tijd ongelofe-

lijk veel mogelijkheden, het is zo dat  heden en 

verleden nauw met elkaar zijn verbonden maar 

nog altijd geldt: als je niets doet heb je niks. 

Ombudsman: moeilijke toegang tot zorg 
Ondanks de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2015 krijgen mensen regelmatig niet de hulp waar 

zij recht op hebben. Dit schrijft Trouw op basis van een rapport van de Nationale Ombudsman. 

Verschillende hokjes 

Volgens de ombudsman zien instanties vaak niet welke zorg 

en steun burgers echt nodig hebben. Verzekeraars, gemeen-

ten en zorgkantoren kijken alleen naar hun eigen kleine ge-

biedje, maar wie zorg nodig heeft valt vaak in verschillende 

hokjes. 

Van het kastje naar de muur 

Burgers weten niet bij welk loket ze moeten zijn, maar ook 

de loketten zelf weten het vaak niet. Gemeenten verwijzen 

naar andere instanties dan het rijk en instanties verwijzen naar elkaar terug, aldus de krant. 

Het rapport bevestigt wat andere belangen- en adviesorganisaties al zeiden. 

                                                                                                                                        Bron: Trouw 
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Een krasse bewoner van het Zwarte Koor 

Dacht: "Hoe kom ik straks de Hondsdagen door? 

   Want echt, zonder smoesjes: 

   Ik houd veel meer van poesjes 

Terwijl ik nergens ooit van Poesdagen hoor!" 

Limerick: Hondsdagen (20 juli tot 20 augustus)                  Ab Küchler 

Dordtse politiek dichtbij?                    Arie van Zanten 

We beschikken in onze stad op  basis van de verkiezingsuitslag over een nieuwe raad en inmiddels een 

college. Daarmee kunnen we de komende vier jaar in gesprek over onze belangen en verlangens als  

senioren in onze stad. In  dit artikel doe ik suggesties hoe we dit gesprek kunnen aangaan. 

Als rode draad hanteer ik de speerpunten die in het manifest seniorvriendelijke gemeente (PCOB) zijn 

vermeld en vervolgens ga ik in op aandachtspunten die in het collegeprogramma zijn vermeld. 

Wat waren ook al weer de speerpunten van het manifest seniorvriendelijke gemeente? 

Om te beginnen dat lokale politiek – raadsleden dus - dichtbij moet zijn. 

Concreet: 

-- zorg dat je als raadslid de wereld van de senioren kent en dat senioren jou ook kennen; 

-- streef naar een leeftijdsvriendelijke gemeente; 

-- geef senioren(bonden) structureel een plaats in het overleg over beleid en uitvoering. 

De moraal van het verhaal is dat de mensen centraal dienen te staan; niet de regels maar de mensen. 

 

 

De speerpunten: 

1. Voldoende inkomen(garantie) voor senioren. 

    Dus als het nodig is bestrijding van armoede en nog belangrijker: zorgen dat 50-plussers  

    een eerlijke kans krijgen op betaald werk. 

2. Integrale  aandacht voor wonen en zorg. 

    Concreet: garandeer goede ouderenzorg en dat er voldoende passende woningen zijn voor senioren 

    die zo lang mogelijk liefst zelfstandig thuis willen wonen. 

3. Zorg voor een veilige gemeente. 

    Een zorgzame samenleving begint met veiligheid voor senioren. 

4. Digitalisering is prima, maar dan zonder uitsluiting van senioren. 

 

Een praktijkvoorbeeld 

Ook goede morgen. 

Op een prachtige zaterdagmorgen zat ze op de trap in het portiek van ons complex. 

Een zorghulpverleenster van een hele bekende zorgaanbieder. 

Gewapend met een iPad en telefoon was ze druk bezig. 

Ze werkte de administratie bij van haar werkbezoek van pakweg 5 minuten bij een cliënt. 

Op basis van de huidige regelgeving moest ze zich nauwkeurig verantwoorden naar haar management 

en de zorgverzekeraar. Anders klopte het niet volgens de regels. 

En hoeveel tijd was ze hiermee kwijt? 

Zeker 5 minuten. 

Slaat dit niet een beetje door? vroeg ik. 

Ze knikte instemmend. 
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Er woonde in Jemeppe                       Daan Zonderland  

Er woonde in Jemeppe  

(Een plaatsje dicht bij Luik)  

Een graaf die Vlaams en Frans sprak  

En bovendien nog buik. 

Vlaams sprak hij met de boeren  

En Frans met de pastoor.  

En met zijn knechten sprak hij Vlaams  

Met Frans er tussendoor. 

 

 

 

Doch buik sprak hij uitsluitend  

In zijn studeervertrek,  

Als hij behoefte voelde  

Aan een intiem gesprek. 

Meer dodelijke ongelukken met e-bikes  

Meer dodelijke ongelukken met e-bikes  

Ongelukken met e-bikes eisen steeds meer le-

vens. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 57 mensen 

overleden door een ongeval met een elektrische 

fiets, ruim 42 procent meer dan in 2016 toen 

veertig mensen op e-bikes om het leven kwamen. 

Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, 

zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste 

slachtoffers zijn oude-

ren. Fietshandelaren 

moeten hun klanten 

nadrukkelijker wijzen 

op de risico's van het 

rijden op e-bikes, stelt 

Veilig Verkeer Neder-

land (VVN). Volgens VVN speelt het snelheidsver-

schil tussen de elektrische en de normale fiets 

een rol in het aantal ongelukken. 

Meer fietsers dan automobilisten omgekomen  

Volgens het CBS zijn voor het eerst meer fietsers 

om het leven gekomen dan inzittenden van au-

to's. In 2017 overleden 206 fietsers door verkeers-

ongelukken, tegen 201 inzittenden van personen-

auto's. Het totale aantal verkeersdoden is voor 

het eerst in drie jaar juist iets gedaald. In totaal 

lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een 

daling van 2,5 procent.  

Onder e-bikes rekent het CBS zowel elektrische 

fietsen, die de berijder tot 25 kilometer per uur 

een handje helpen als zogeheten speed pedelecs, 

die met een flinke inspanning 45 kilometer per 

uur halen en sinds vorig jaar voor de wet als 

bromfiets gelden.   

Het statistiekbureau heeft het aantal doden niet 

uitgesplitst naar de twee typen. 

Minister: zorgen om 'kwetsbare' oudere fietser  

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastruc-

tuur is bezorgd om de oudere fietser, die steeds 

vaker betrokken is bij dodelijke verkeersongeluk-

ken. Ze wijst erop dat het gaat om "een kwetsba-

re groep. Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen 

vaak groter dan bij jongeren."  

Van Nieuwenhuizen is "blij om te zien dat steeds 

meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. 

Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan."  

Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. 

De minister wijst op een campagne voor veilig 

fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw 

heeft gezet. Ze hoopt "dat veel gemeenten zich 

bij dat initiatief aansluiten, want daar is een we-

reld te winnen." 

Niet meer met auto of fiets 'moeilijk gesprek'  

De vraag wanneer een oudere zich beter niet 

meer in de auto of op de fiets kan wagen is moei-

lijk, schetste de minister in een vraaggesprek 

met het AD. Ze verwees naar haar vader, die het 

heel zwaar viel dat hij niet meer mocht rijden. 

"Het is geen fijn onderwerp, maar we moeten het 

niet uit de weg gaan."  

Het totaal aantal verkeersdoden liep vorig jaar 

voor het eerst in jaren wat terug, maar "het zijn 

er nog steeds te veel", aldus Van Nieuwenhuizen. 

Ze vindt dat het doel "gewoon nul moet zijn, ook 

al weet je dat je dat nooit zult halen".  

De minister wijst erop dat bij elk fataal ongeval 

"iemand zijn vader of moeder, echtgenoot, opa of 

dochter verliest". Dat drijft haar, wanneer ze een 

campagne opzet tegen appen in het verkeer of 

tot hogere boetes besluit voor hufterig gedrag.  

                                                                   ANP 
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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. 

Als er eenmaal brand is, heb je vaak maar drie minuten de tijd om je woning veilig te verlaten.  

Tot de brandweer er is, moet je jezelf in veiligheid brengen. Wat moet je doen? 

Blijf kalm. 

Waarschuw je huisgenoten. 

Verlaat via de kortste weg de woning. 

Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter je. 

Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer. 

Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is. 

Bel 112 en geef je naam en volledige adres. 

Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden. 

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. 
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Wat te doen in juli in Dordrecht?                           Jan Geenen 

Ook in juli en augustus kunt u naar Cine+ 

Zoomer Wantijrun  
woensdag 4 juli, 19.30 - 0.00 
Start sportpark Reeland en route door Wantij  
Na een succesvolle eerste editie op de heetste dag 
van het jaar zal op woensdag 4 juli 2018 de twee-
de editie van de Zoomer Wantijrun van start gaan. 
     *** INSCHRIJVEN KAN VANAF 1 MAART *** 
We starten weer in de avond vanaf de atletiek-
baan van Fortius voor een  5, 10 of 15 km loop, 
waarbij het Wantij het decor is. 

Zomersymfonie 
Van vrijdag 6 juli t/m zondag 8 juli  
Park Merwestein  
De kunstenaars zijn tijdens het hele weekend   
aanwezig om uitleg te geven over hun werk.  
De 6e editie van ZOMERSYMFONIE in PARK   
MERWESTEIN belooft weer een prachtig  
evenement te worden. 

 

 

 

 

 

 
Big Rivers  
Op verschillende locaties binnenstad  
Gratis 
Haal de paarse, groene en gouden Mardi Gras ket-
tingen weer uit de kast voor het meerdaagse mu-
ziekfestijn Big Rivers. Op tal van podia door heel 
de stad zijn er muzikale activiteiten en concerten 
voor jong en oud. Maar er is nog veel meer te 
doen tijdens het festival. Houd vooral de site van 
Big Rivers in de gaten en zorg dat jij er bij bent!  

Pasar Malam Instimewa Dordrecht 
Van zondag 12 augustus t/m woensdag  
15 augustus. Statenplein en Sarisgang. Gratis 
Bij het ruiken van de geuren van frisse limoen, 
gember en kurkuma loopt het water je letterlijk  
in de mond. Het Statenplein en Sarisgang staan 
tijdens de Pasar vol met eetkraampjes waar je 
kunt smullen van Aziatische gerechten. Kramen 
met houtsnijwerk, gezondheidsproducten en kalli-
grafie, en muziekoptreden met exotische dansers 
maken de Oosterse beleving compleet.  

Rockabilly Square 
zondag 19 augustus, 12.00 - 20.00 
Statenplein 
Rokabilly Square – Rockabilly Fashion, Lifestyle, 
Food & Drinks, Music en Dancing! 
2018 is alweer de 4e editie van Rockabilly Square 
en het wordt grootser dan het eerder geweest is: 
dit jaar in Hilbilly Style!! 
Uiteraard zijn er weer stands, foodtrucks en  
onwijs toffe muziek. 

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 aan-
bod 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 ruimtegebrek deze keer hier geen programma, kijk hiervoor op de site van Kinepolis. 
Kinepolis Dordrecht inloop vanaf 13.30 uur, start film 14.00. Programma, tickets en informatie kinepolis.nl 

Kinepolis is te bereiken met buslijn 10, halte Energiehuis. 
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Advertentie 

Logeerhuis Maison Patrick is een huis waar vervangende mantelzorg wordt ge-
boden. 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 mantelzorgers voor mensen met demen-
tie. Het eerste stadium van dementie is voor zowel zorgvrager als mantelzorger 
een moeilijke periode. Langzaam begint er een verandering op te treden, 
‘verliest’ u de man of vrouw zoals u hem of haar kent. U moet zich in gaan span-
nen om ook voor die ander te gaan denken, checken of alles goed gaat, of er niks 
vergeten wordt. 
Herkent u deze situatie? Wanneer u de zorg voor uw geliefde graag zo lang moge-
lijk wilt blijven volhouden is het van belang 
dat u ook aan uzelf denkt. Regelmatig 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 ge-
noemd; neem gerust contact op met Pa-
trick Konings of kom vrijblijvend 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 & Televisiesport                          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 septembernummer.  

U kunt het verwachten in week 36, dat is van 3 t/m 8 september. 

Het is bijna ongelooflijk wat er deze maand aan 

sportevenementen langs komt. Veel daarvan is op 

televisie te zien. Er zijn mensen die dat een ramp 

vinden, maar er zijn er meer die het geweldig 

vinden om alles met de afstandsbediening in de 

hand te volgen. Volgens Jan J. Pieterse ging dat 

vroeger 'Vanaf de bank' heel anders: 

Om de televisie uit te krijgen moest je alles pakken 

toen de afstandsbediening nog niet bestond. 

Er werd gegooid met kopjes, schotels, asbakken, 

schemerlampen en soms zelfs met de hond. 

In juni begon het WK voetbal in Rusland. Daarbij 

werd gebruik gemaakt van videoscheidsrechters, 

waarover Hanneke van Almelo schreef: 

Het had nogal wat VOETEN in de aarde: 

de FIFA hield zijn POOT heel lang stokstijf 

en daarmee ook de video van 't LIJF. 

De SCHOEN wrong bij de toegevoegde waarde. 

Het was een FLUITJE van een cent, met beeld: 

er werd voor 't eerst met open KAART gespeeld. 

Over de voorbereiding van het WK turnen komen 

we 'Kinderarbeid' van Jan J. Pieterse tegen: 

Wie werkt zich daar 

zo uit de naad? 

Het is de turnster 

aan de spagaat. 

Er gaat ook veel vooraf aan een EK zwemmen 

voor junioren (Helsinki) of een EK waterpolo 

(Barcelona). Het prille begin is het halen van 

zwemdiploma's geweest. Daaraan herinnert ons  

Jan J. Pieterse in 'De naakte waarheid': 

Tot mijn twaalfde zwom ik naakt 

omdat mijn moeder dacht dat 

je alleen gekleed mocht zwemmen 

als je een B-diploma had. 

Jan J. Pieterse kijkt ook uit naar weergevoelige 

activiteiten als de Tour de France (vanaf 7 juli) 

en de Nijmeegse Vierdaagse (van 17 t/m 20 juli). 

Belangrijk is dan de 'Weersverwachting': 

Het wordt morgen overdag 43 graden, 

’s morgens 20 en ’s middags 23. 

Maar we beginnen met de Tour de France.  

Het is Adriaan van Dam die met al die mannen 

meeleeft in 'Zadelpijn': 

Als ik zo’n stukje Tour zie op TV 

Denk ik altijd ~Goddank, ik doe niet mee 

Die smalle zadels en ook altijd heet 

Dat schrijnt toch aan je reet met al dat zweet~ 

Ik snap niet dat die kerels zoiets doen 

Alleen voor op de meet die slappe zoen. 

Als Wim Overweg kijkt, heeft hij vooral aandacht 

voor de spannende momenten. Zijn beleving is 

duidelijk in de 'Tour de France'. : 

Ik sterf hier voor de beeldbuis duizend doden- 

De touretappe eindigt in een sprint. 

Voor risico 's zijn renners blijkbaar blind, 

Men sprint elkaar bijkans onder de zoden. 

Het veiligst is van iedere etappe 

De laatste kilometer maar te schrappen. 

Ondertussen is in Nijmegen de Vierdaagse van 

start gegaan. Lang niet zo spannend, maar op een 

heel andere manier ook enerverend. Daarover 

schrijft Nico Noorman in 'Nijmeegse Vierdaagse': 

Al sjokkend telt men moeizaam af tot vier 

Met open blaren op de zere hakken 

zit men gênant achter de heg te kakken 

Maar met z’n allen heeft men veel plezier  

Zie ze daar lopen op hun halve zolen 

Het zijn net 'achterlijke gladiolen'. 

Gelukkig hebben we dan de  blarenprikkers.  

Daarover schreef Theo Danes 'Nijmegen': 

Vierdaagse bij het Rode Kruis 

Is niet zonder gevaren 

Want zit je bij het Rode Kruis 

Dan prik je je de blaren. 

Afscheid met Driek van Wissen in 'Bonjour, Tour!': 

Hoe honderdtachtig mannen op de fiets 

Door Frankrijk toerden in een drietal weken 

Heb ik met veel genoegen weer bekeken, 

Want urenlang gebeurde lekker niets. 

Het volgend jaar toont men, zo mag ik hopen, 

Ook live hoe mensen de Vierdaagse lopen. 
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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 juli en augustus jarig zijn (hoe oud je ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

Nieuwe leden 

Mevrouw J. F. Herrewijn-de Vries, 2 juli 87 jaar 

Mevrouw D. Sebes-Verdoorn, 8 juli 88 jaar 

Mevrouw A. Bondt-Blokland, 10 juli 94 jaar 

Mevrouw E.M. van der Stigchel, 10 juli 91 jaar 

Mevrouw W. Cornelisse-Amesz, 14 juli 93 jaar 

Mevrouw T.M. de Gids-Brand, 16 juli 85 jaar 

De heer P. Slijkhuis, 19 juli 85 jaar 

De heer F.A. Wouterse, 20 juli 88 jaar 

De heer E. Kroeseklaas, 24 juli 90 jaar 

De heer P.A. Los, 27 juli 88 jaar 

Mevrouw M. van der Reek-Verbeek, 29 juli 86 jaar 

De heer J.J. van Rees, 30 juli 88 jaar 

Mevrouw J.A.C. Busink-Ahsmann, 14 augustus 86 jaar 

De heer A.J. van Brakel, 15 augustus 93 jaar 

Mevrouw J.P. Wapperom-Peterson, 18 augustus 87 jaar 

Mevrouw J. de Boer-van Leeuwen, 19 augustus 87 jaar 

Mevrouw A. den Outer-van der Velde, 21 augustus 93 jaar 

Mevrouw E. Schwippert-Avis, 22 augustus 85 jaar 

Mevrouw C.H. van Bruggen-Mitzer, 22 augustus 85 jaar 

Mevrouw M. Kooijman-Vogel, 26 augustus 94 jaar 

Mevrouw G. Vermaat, 26 augustus  85 jaar 

De heer C. van Wingerden, 27 augustus 86 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 G.C. Vermeer 






