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

Corrie Kieboom 
secretaris  
 
Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
telefoon: 06-36105856 
e-mail: info@dordtsenior.nl 

Lianne van Laak 
penningmeester 
Hooikade 10 

3311 CD Dordrecht 

telefoon: 06-46428542 

e-mail: liannevanlaak@hotmail.com 

IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82  

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

Anne de Lange 
bestuurslid beleid van gemeente en politiek  
 
telefoon: 078-6136389 
e-mail: a_de_lange@hetnet.nl 

Magda Hensen 
bestuurslid algemene zaken 
 
Telefoon: 078-614943 
E-mail: m.hensen91@upcmail.nl 

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

Aad Brinckmann 
Ledenbeheerder 
 
Telefoon: 06-5183 8053 
Email: a.brinckmann@upcmail.nl 

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

 

Wij zijn aangesloten bij de 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
   7e jaargang nummer 3  

Bezorging DordtSenior in 2022 
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 de uitgave van mei.  

U kunt het verwachten in week 18, dat is van 2 t/m 8 mei. 
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Kopij voor DordtSenior van mei 2022 moet uiterlijk  

14 april binnen zijn bij de redactie, per adres  

Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515  

3315 KX Dordrecht 

per e-mail: jan@dordtsenior.nl of telefoon 06-48219666 

Verhuisberichten en berichten van overlijden of 

het opzeggen van uw lidmaatschap uitsluitend sturen 

naar de ledenadministratie. (zie  pagina 1). 

 

 

 

 
 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 

3315 DW  DORDRECHT 

Telefoon: 06-4821 9666 

jan@dordtsenior.nl 

 

 De redactie bestaat uit 

Jan Geenen 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@ordtsenior.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 
(Collectie drukkerij RAD) 

Colofon 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Bezorging DordtSenior in 2022 

2. In dit nummer 

 Einddatum inleveren kopij 

 Colofon 

3. Joke Herrewijn-de Vries: Bericht van de voorzitter 

Lianne van Laak: Activiteiten agenda 

5. Uitnodiging! Toneelgroep De Valkenier, 7 april 

7. Uitnodiging: Algemene  ledenvergadering 

 Grote bestuurlijke problemen 

9. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking  

 Bestuur en redactie wensen u gezellige dagen 

11. Lianne van Laak: Van de Reisclub: Dagtocht Rotterdam in hoger 

 sferen  

12. Jos Hubens: De geschiedenis van de Radersleepboot Dordrecht  

13. vervolg: De geschiedenis van de Radersleepboot Dordrecht 

 Belastingservice 2022 

15. Henk Kroon (Focus): Kunnen aardappelen groeien op Mars?  

15. Ingezonden stuk "Hello 20/7"  

 Zogezegd 

17 Wim Huy: Gave grond  

 Puzzelplekkie: de prijswinnaars van maart 2022 

18.  Poëzie

19. Arie van Zanten:  Laat horen je stem tegen de dwaze oorlog 

20. Aad Brinckmann: Verslag: Feestmiddag 17 maart 

23. Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? Aanmeldingsformulier 

24. Verjaardagskalender 

 Alweer! 

 Senior Service: belangrijke telefoonnummers

In dit nummer 
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Bericht van de voorzitter 
Joke Herrewijn-de Vries 

Beste mensen, 

 

Dit verhaal is voor mij niet gemakkelijk.  
De laatste tijd ben ik aan het dokteren, veel aan het dokteren.  

 

Naast de PCOB en de Katholieke bond hoort er een neutrale ouderenbond te zijn en dat zijn 

wij. Ik zou daar in deze post-coronatijd graag aan mee willen werken, maar mijn gezondheid 

laat me in de steek.   
Een arts zei: het hoofd wil nog wel maar het lichaam protesteert daartegen.  De tijd is voor 

mij blijkbaar gekomen mijn functie als voorzitter van de Dordtse Seniorenbond te beëindigen. 

Redactielid voor boekbesprekingen en gedichten blijf ik wel doen, daarvoor hoef je geen be-

stuurslid te zijn. 

 
Er kunnen weer bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals de algemene ledenvergadering op 

21 april 2022 ( zie de uitnodiging op pagina 7.  

Hoe de functies in het bestuur nu verdeeld worden, dat ligt niet meer aan mij.  

Daar neem ik afstand van.  

 
Vriendelijke groet 

Joke Herrewijn 

 

Plaatjes draaien:  
De volgende middagen zijn op 5 april, 10 mei 
en 7 juni aan boord van het binnenvaartmuseum 
op de 'René Siegfried', Werf van de Biesbosch 94 
(heette voorheen Maasstraat 13).  

Van 14.30  tot 16.30 uur 
 
Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.  
We draaien 45 en 33 toeren plaatjes, aanwezigen 
kunnen zelf aangeven wat ze willen horen en als 
het in het assortiment zit, zetten we het op en 
genieten we er met z’n allen van een nostalgisch 

muziekje in diverse genres. We doen een bakkie, 
drinken een glaasje en kletsen wat met elkaar.  

Toneelgroep de Valkenier speelt op 7 april  
'Tante Pecunia: in de Gravenhorst zaal Troubadour 
(zie uitnodiging op pagina 5). 

Toegang gratis voor leden, niet-leden € 5,- 

Consumpties eigen rekening. 

 
Spelletjesmiddag: 
We gaan het één keer proberen. Besluiten daarna 

of er voortgang komt.  
Diverse spelletjes aanwezig maar breng gerust uw 
eigen favoriet mee. 
 
 
 
 

 
 
 
Waar? Aan boord van het Binnenvaartmuseum op 
de René Siegfried, Werf van de Biesbosch 94. 
Wanneer? 17 mei, Van 14.30 uur tot 16.30 uur  
Toegang gratis, consumpties eigen rekening. 

Activiteiten agenda                 Door: Lianne van Laak 
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Openingstijden: 

Dinsdag - vrijdag 

10:00 -16:00 uur 

 

Zaterdag en ‘s avonds 

alleen op afspraak  
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Uitnodiging! 

Korte inhoud van het toneelstuk:  

Kees-Jan en Elza zijn al jaren getrouwd als 

de sleur begint toe te slaan bij Elza. Elza 

zoekt naar een doel in haar leven, Kees-Jan 

vooral niet. Een beetje speculeren op de 

beurs en sleutelen aan zijn oldtimer zijn vol-

doende bezigheden om zijn dag plezierig 

door te komen. Kees-Jan wordt vanaf zijn 

jeugd financieel onderhouden door een rijke 

tante uit Canada en hij heeft daar al die ja-

ren het nodige voor gelogen om de gulle ga-

ven instant te houden. Op een genadeloze 

dag kondigt de tante haar komst aan per 

brief. Kees-Jan en Elza hebben twee weken 

de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.  

Inclusief het aanstellen van een butler en een 

dienstmeid. Maar waar haal die twee mensen 

ineens vandaan als je dat al jaren hebt voor-

gelogen aan die welgestelde tante? 

 

Als Kees-Jan een artikel in de krant leest 

over het adopteren van een dakloze, lijkt 

Kees-Jan zijn toekomst veiliggesteld. Elza 

lijkt haar doel te hebben gevonden. Niet één, 

maar zelfs twee zwervers om voor te gaan 

zorgen. Alles lijkt goed te gaan, totdat de 

tante erachter komt dat de dienstmeid hele-

maal geen vrouw blijkt te zijn.  

Toneelgroep De Valkenier speelt het toneelstuk:  

'Tante Pecunia: Geschreven door Diana Monshouwer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dordtse Seniorenbond nodigt u uit tot het bijwonen  

van dit hilarisch blijspel. U komt toch ook? 

 

Wanneer?  7 april 2022  

Waar?   In de Gravenhorst, zaal Troubadour 

Hoe laat?  14:00 uur 
 

Leden van de Dordtse Seniorenbond gratis toegang.  

Overige belangstellenden toegang € 5,00 per persoon betaling aan de zaal, of alsnog lid 

worden van de Dordtse Seniorenbond.  

Consumpties eigen rekening. 
 

Aanmelden bij de secretaris Corrie Kieboom: info@dordtsenior.nl of telefoon 06-83369032. 
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Foto Martin Liefrink 

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering boekjaar 2021 

Beste leden zoals het zich laat aanzien kunnen we eindelijk weer  

normaal aan de slag!  
 

Wanneer? 21 april om 13:30 uur  

Waar? Gravenhorst, zaal ‘De Troubadour’  

Vijverlaan 100, 3319 PK Dordrecht  
 

Het programma zal zijn:  

▪ 13.00 uur zaal open, tijd om in te schrijven en wat te drinken pakken. Ieder lid krijgt bij 

binnenkomst 2 consumptiebonnen.  

▪ 13.30 uur start ledenvergadering met een presentatie van Hello 24/7 

▪ 14.00 afscheid van Joke Herrewijn  

▪ Ca. 14.30 uur pauze om en drankje te halen.  

Aansluitend gaan we gezellig een aantal rondes Bingo spelen, de leden ontvangen een 

gratis bingokaart  

▪ 16.30 sluiting. 

 

De stukken zullen u (als u mailadres bij ons bekend is) per e-mail toegezonden worden, heeft u geen  

e-mail dan kunt de stukken aanvragen via de secretaris telefoon 06- 36105856. 

Gezien de bestuurlijke problemen - zie pagina 3 - verwachten wij een grote opkomst.  

U komt toch ook? 

Grote bestuurlijke problemen bij uw Dordtse Seniorenbond. 

Tot onze grote spijt zijn er, misschien wel onoverkomelijke, problemen ontstaan met betrek-
king tot de bezetting van het bestuur.  

 

De activiteitencommissie was vorig jaar al gestopt en wordt alleen tijdelijk ingevuld.  

De Reisclub is eind 2021 opgeheven. 

De penningmeester heeft aangegeven te gaan stoppen na de cijfers van 2022. 

De secretaris heeft aangegeven te stoppen aan het einde van 2022. 

De Redactie weet nog niet precies wanneer maar moet binnen afzienbare tijd het werk neer-

leggen. 

 

En als klap op de vuurpijl moet onze voorzitter met onmiddellijke ingang in opdracht van haar 

artsen, haar werk neer leggen. 

 
Wie weet raad…………. 

wie weet een oplossing…………. 

wie kent mensen die ons kunnen helpen? 

Grote bestuurlijke problemen bij uw Dordtse Seniorenbond 
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Boekbespreking                                                       Joke Herrewijn–de Vries 

'De vergelding' geschreven door Jan Brokken 

 

Nu in deze tijd van dreigende oorlog een 

boek over de tweede wereldoorlog? Juist in 

deze tijd komen bij de ouderen van ons de 

herinneringen op van die wereldoorlog, met 

de angst daarvoor. Ieder heeft wel een nare 

herinnering daarvan, ik maakte die oorlog 

mee in Rotterdam, niet de beste plaats in die 

tijd. Als kind van acht jaar het vreselijke van 

het bombardement, de honger, de spanning 

van overvliegende vliegtuigen en V1 bommen. 

Toch dat boek. Jan Brokken groeide op in 

Rhoon, dat dorp droeg een geheim met zich 

mee. Door sabotage vindt een Duitse soldaat 

de dood.  

 

De vergelding daarvan was vreselijk: zeven 

mannen uit Rhoon worden geëxecuteerd. De 

rest van het gezin vrouwen en kinderen wor-

den uit hun huis gezet, eigendommen in 

brand gestoken. Wie pleegde de aanslag op 

de soldaat, waarom deed hij dat? Was het 

een dom ongeluk met fatale gevolgen. Tot op 

de dag van vandaag maken de inwoners el-

kaar verwijten. In de vergelding construeert 

Jan Brokken de gebeurtenissen aan de hand 

van duizenden pagina’s processtukken, getui-

genverklaringen, verhoren en 185 interviews 

met betrokkenen. Net als hij denkt te weten 

hoe het zit, krijgt het verhaal een compleet 

andere wending. 

 

Jan Brokken groeide op als domineeszoon in 

het dorp Rhoon. Het decor van zijn  

romans 'De provincie' 

en 'Mijn kleine waan-

zin'. Hij studeerde po-

litieke wetenschappen 

in Bordeaux, werkte 

voor dagblad Trouw en 

was journalist.  

Nu schrijft hij uitslui-

tend boeken. 

Zelfs als u niet van Pasen houdt, 

Niet van chocola of ei. 

Dan nog is het een prachtig feest, 

Want de lente is dichtbij. 

Bestuur en redactie wensen u gezellige dagen 
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Van de Reisclub                    Lianne van Laak 

 

Bij voldoende belangstelling organiseren  
we op dinsdag 26 april een dagtocht  

'Rotterdam in hoger sferen' 

 
Programma: 
 
Vertrek 11.00 uur bij touringcarhalte Stadskantoor in Dordrecht. 
11.45 uur aankomst Rotterdam UFO restaurant 
 
Tijdens een 1,5 uur durende panoramavlucht (360 graden in het rond) geniet u van een heerlijk lunch arran-
gement bestaande uit een broodje kaas met tomaat en ei, een sandwich met roomkaas/zalm en een sand-
wich met roomkaas/kipfilet per persoon. Daarnaast kunt u een eitje of onbeperkt pannenkoeken bakken op 
uw eigen grilplaat. Consumpties (inbegrepen gedurende de vlucht van 1,5 uur): heerlijk vers gemalen koffie, 
diverse smaken thee, melk, frisdranken, jus d’orange.  
Na anderhalf uur gaat u weer naar beneden en staat de touringcar weer voor u klaar. We vetrekken via een 
toeristische route naar Spido, Willemsplein.  
 

14.30 uur inschepen bij Spido  
14.45 uur Havenrondvaart.  
 
Ervaar een van de grootste havens van de wereld!  
Middenin het drukke verkeer van binnenvaart en zeeschepen beleeft u een 
bijzondere rondvaart door één van de grootste zeehavens ter wereld. U ziet 
de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen aan u voorbijglijden, 
gevolgd door een uniek uitzicht op werven, dokken en de hypermoderne 
overslag van duizenden containers. Tot slot vaart u langs het stoomschip 
Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn.  
 

16.00 uur Einde rondvaart 
16.15 uur vertrek huiswaarts 
17.00 uur terug bij de touringcarhalte Stadskantoor 
 

Prijs voor leden Dordtse Seniorenbond € 50,00 per persoon 

Prijs niet leden € 55,00 per persoon 
 

Reissom tegelijk met boeking overmaken op rekening NL 25 INGB 0007 1383 82 
Opgeven z.s.m. bij Lianne  per mail liannevanlaak@hotmail.com of op telefoonnummer 06-46428542 
 

Aad Brinckmann en Lianne van Laak   
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Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en na 
ondertekening op 28 juni 1919 van het Vre-
desverdrag van Versailles werd in Rotterdam, 
op 13 oktober 1919, de Standaard Transport 
Maatschappij opgericht. Het was een volle 
dochtermaatschappij van het Duitse Fendel 
concern in Mannheim. De oprichting van de 
Nederlandse Standaard maatschappij was om 
de verschuldigde herstelbetalingen aan de 
geallieerden, artikel 357 van het vredesver-
drag, mogelijk te voorkomen. Het Amerikaan-
se scheidsgericht wees uiteindelijk op 9 janu-
ari 1921 Frankrijk zesenzeventig procent toe 
van de Duitse aandelen van Fendel.  

Techniek  
Tussen 1922 en 1924 bracht de Standaard vijf 
nieuwe raderstoomsleepboten in de vaart. Zij 
kregen de namen van Nederlandse steden. De 
eerste radersleepboot kwam in 1922 in de 
vaart als Rotterdam. Een jaar later volgde de 
Amsterdam. Daarna kwam de Dordrecht. Na 
de Dordrecht volgde nog de Utrecht en de 
Schiedam. De Dordrecht was weliswaar een 
raderstoomsleepboot, maar zij was niet uit-
gerust met een stoommachine in de ware zin 
van het woord. Zij was namelijk voorzien van 
een op kolen gestookte stoomturbine van 

1600 ipk, met 3600 omwentelingen per mi-
nuut van het merk Brown Boveri. De raderen 
waren gereduceerd tot 40 omw/min.  
De Dordrecht is gebouwd op de Schiffs- und 
Machinenbau AG Mannheim (Schimag) voor de 
vaart op Bazel. Het casco van de radersleep-
boot was 77,80 meter lang, 9.61 meter breed 
en had maar een diepte van 1,43 meter. Op 
de raderkasten was de sleepboot 22,50 meter 
breed.  
 
Tweede Wereldoorlog  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht Fen-
del een belangrijk deel van de Standaardvloot 
onder Duitse controle. Fendel ging hierin 
zelfs zover dat zij de groen-wit-groene rede-
rij kleuren om de schoorstenen liet overschil-
deren in het geel-rood-geel van Fendel Schif-
fahrt AG Mannheim. 
De Standaardvloot heeft bijzonder zwaar te 
lijden gehad van het oorlogsgeweld. Van de 
vijf radersleepboten bleek in 1945 alleen de 
Dordrecht nog te drijven. Op het eerste ge-
zicht leek zij de oorlog redelijk ongeschonden 
doorgekomen te zijn. Maar deze ongeschon-
denheid was maar schijn want nadat de boot 
na enige reparaties weer in de vaart werd ge-
nomen bleek dat de stoomturbine door onoor-
deelkundig gebruik zwaar beschadigd was. 
Het kostte de deskundigen van Brown Boveri 
de grootste moeite de turbine met de schaar-
se middelen weer op te knappen. De meeste 
van deze problemen werden pas opgelost 
toen de sleepboot in 1948 werd omgebouwd 
tot oliestoker en het vermogen werd opge-
voerd naar 2000 ipk.  
 
Rederijen  
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Stan-
daard Transport Maatschappij op last van de 
Nederlandse regering gedwongen alle verbin-
dingen met het Duitse Fendel concern te ver-
breken. De schepen werden onder beheer van 
het Nederlandsch Beheers Instituut (NBI) ge-
plaatst. Deze bracht de Dordrecht onder in de 

De geschiedenis van de Radersleepboot Dordrecht 
Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

In februari 2022 ontving De Binnenvaart een email van dhr. Henk Verveer. Hij had een prachtig 
scheepsmodel, gemaakt door zijn vader dhr. Arie Verveer, van de radersleepboot Dordrecht. Hij wilde 
het model Dordrecht behouden voor het nageslacht en schenken aan het Binnenvaartmuseum in Dor-
drecht. Het scheepsmodel Dordrecht (1:100) heeft sindsdien een prominente plaats gekregen aan 
boord van de museum-duwboot Rene Siegfried. 

De Dordrecht opvarend met sleep in de Duitse Fendel kleu-
ren (geel-rood-geel). Fotoarchief: Jos Hubens. 
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Vervolg: De geschiedenis van de Radersleepboot Dordrecht      

Belastingservice 2022 

Wist u dat: uw aangifte over 2021 vóór 1 mei binnen moet zijn!   

Wist u dat: u dit jaar weer gebruik kunt maken van onze Belastingservice!  

 

Mocht u het lastig vinden om zelf uw aangifte inkomstenbelasting te doen of weet u niet hoe u toesla-
gen moet aanvragen, dan kunt u een beroep doen op de Belastingservice van de Dordtse Senioren-
bond. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. U kunt de bescheiden bij hem in de brie-
venbus doen. Als dat niet lukt, komt hij de stukken bij u ophalen en vult hij de aangifte bij zichzelf 
thuis in. Daarna brengt hij de stukken bij u terug, voorzien van een uitgeprinte aangifte en een over-

zicht, waaruit blijkt hoeveel u moet betalen of terugkrijgt.  
 
De gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer-, en printkosten kunnen door de belastinginvuller in reke-
ning worden gebracht, als dit van tevoren aan u is meegedeeld.   

Deze onkostenvergoeding is vastgesteld op € 12,00 per huishouden, hetgeen u contant dient te vol-

doen aan de vrijwilliger, nadat hij de aangifte voor u heeft verzorgd. 
 

Voor verzoeken om hulp bij het invullen van uw belastingformulier kunt u telefonisch of via e-mail te-
recht bij de coördinator van de  Belastingservice, de heer Jan van der Gijp Barendregt.  

 
Drakensteynlaan 10  
3319 RG Dordrecht.   
Telefoon 078-6166098 of 06-22748962  
E-mail: jgijpbarendregt@hotmail.com 

lege vennootschap C.H. van Dam-Huët. Op 
drie januari 1947 ging C.W.H. van Dam & Co 
officieel van start, zij was toen al vanaf de 
zomer van 1946 actief geweest met o.a. de 
Dordrecht. Maar met de bovengenoemde be-
schreven turbine problemen kwam zij al snel 
weer voor de kant te liggen. De vennootschap 
C.W.H. van Dam & Co en dit was de vennoot-
schap waar eens de Damco Scheepsvaart 
Maatschappij (Damco) uit voortgekomen was. 
Toen Damco in de gaten kreeg dat de voorma-
lige Standaard een doorstart had gemaakt als 
C.W.H. van Dam & Co, protesteerde Damco. 
Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak 
werd de naam C.W.H. van Dam & Co dan ook 
omgezet in Rotterdamsch Rijnvaart Bedrijf 
(RRB) in Rotterdam. De twee schoorstenen van 
de Dordrecht werden van groen-wit-groen om  
geschilderd naar een oranje-wit-oranje band. 
 
Einde sleepboot 
In 1957 werd de Dordrecht uit de vaart geno-
men en opgelegd. In het voorjaar van 1961 
waren er plannen om de radersleepboot Dor-
drecht op de Mannheimer Schiffswerft te slo-

pen. Nadat de opbouw, ketels en machine er-
uit waren gehaald, besloot de plaatselijke 
Segler-Vereinigung Mannheim E.V. op 7 juni 
1961 te kopen. Het casco werd met achttien 
meter ingekort en in vier jaar tijd werd in ei-
gen regie gewerkt om het casco om te bou-
wen als Bootshaus. Op 26 juni 1965 werd het 
verenigingsschip officieel in gebruik geno-
men. Na 100 jaar, draagt de Dordrecht nog 
altijd haar naam. Zij is afgemeerd in de Altrhein-
Waldhof in Mannheim in de zogenaamde Bona-
dieshafen, direct aan de Diffenébrücke.  

Aankomst in Bazel, de banden om de twee schoorstenen in 

de Standaardkleuren (groen-wit-groen) of misschien in de 

RRB kleuren (oranje-wit-oranje). Fotoarchief: Jos Hubens. 
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Ga er maar vanuit dat zui-
gen ze niet uit hun duim, 
in1995 was de aardappel 
(Solanum tuberosum) de 
eerste groente die in de 
ruimte werd gekweekt en 
dat deden ze met een voor-
opgezet plan. Het idee om 
voedsel te kweken voor 
menselijke kolonies op Mars 

zal werkelijkheid worden. Gerichte experimenten 
vinden plaats onder gelijke omstandigheden in 
Peru welke kunnen leiden om aardappels te ver-
bouwen op Mars. Inmiddels rijden er intelligente 
karretjes en samen met helikoptertjes onder-
zoeken zij de bodem en atmosfeer, als daar bases 
komen dan is de aardappel als voedselbron heel 
belangrijk. Het ligt voor de hand dat tijdens de 8 
maanden durende tocht naar Mars om te overle-
ven veel ruimtevoedsel nodig is maar ook aardap-
pels en dankzij de technologie zijn aardappels 
makkelijk te telen… Het gaat niet om aardappe-
len in de vorm zoals wij ze kennen maar geselec-
teerde stekjes en of oogjes waar uiteindelijk een 
licht verteerbare en vitaminerijke aardappel uit 
voort komt…!  
 
Negatieve gevolgen en effecten als gevolg van 
een lange ruimtereis; Stel, een welgestelde opa 
koopt een retourtje Mars, hij gaat samen met zijn 
kleinzoon een zakje Marsfriet  scoren. Volgens de 
logica van Drs. P duurt <heen en weer> 16 maan-
den en zwevend in een enge kleine ruimte volt-
ooien zij hun tocht maar als men weer voet op 
aarde zet heeft opa de negatieve en psychische 
effecten onderschat, hij heeft een metamorfose 
ondergaan en is daardoor behoorlijk in de rui, 
zijn sociale vaardigheden en psychisch vermogen 
zijn behoorlijk aangetast. De kleinzoon inmiddels 
een belegen puber met ontkiemde hormonen en 
stoppels is evenzo aangetast met dezelfde nega-
tieve verbuigingen, hij begrijpt niets meer van 
deze wereld is volledig van 
slag af. Evenzo opnieuw be-
ginnen en tussen kinderen 
+/- 2 jaar basisonderwijs 
inhalen hoe vult hij dat 
in…, dus de rapen zijn gaar 
daar kan je donder op zeg-
gen.   
  
Hoe komen we eigenlijk aan die aardappel?  In 
het grijze verleden stuitten indianen in het An-
desgebergte op een giftige taaie knol (Solanum 
tuberosum) en bij toeval door de vorst was de 
knol zijn gif kwijtgeraakt maar ook de klei aldaar 

bevat stoffen die het gif neutraliseren. Veel later 
is door veredeling het gif grotendeels verdwenen. 
Rond 1570 kwam de eerste lading aardappelen 
naar Europa en Europeanen bezagen dat met arg-
waan, bijgelovige Europeanen durfden tijdens die 
periode hun tanden niet in een aardappel te zet-
ten immers het groeide onder de grond waar de 
duivel huisde en de uitsteeksels leken op handen 
van melaatsen…,  echter door oorlogen en hon-
gerdood ging men overstag dat heeft grote bevol-
kingsgroepen van hongerdood gered.  Eerder viel 
het Spaanse zeelieden op dat aardappeleters on-
der de bemanning veel minder last hadden van 
scheurbuik dan collega’s…  Door de geschiedenis 
heen is deze afzichtelijke knol wereldwijd een 
cruciale voedingsbron en onderdeel van onze da-
gelijkse voedsel. Hoewel Spanjaarden naar goud 

in Zuid-Amerika zochten bleek 
de aardappel van grotere 
waarde. De lange houdbaar-
heid, productiviteit en gemak-
kelijke teelt ook op grote 
hoogte hebben bijgedragen 
aan minder voedselschaarste 
en vitaminegebrek . 
 

Aardappels worden op grote schaal in keukens en 
industrieel verwerkt waaronder diverse distel-
leerproducten voor o.a. een lekkere neut, feite-
lijk zijn aardappels mede door verschillende dieet
-goeroes in diskrediet gebracht…! Veel mensen 
denken dat ze dik worden van 
aardappelen dit komt deels 
door de bron van zetmeel 
(koolhydraten) maar let op, in 
een gekookte aardappel zit nl. 
geen grammetje vet..! Vervol-
gens één gram zetmeel bevat 
maar 4 calorieën en 1 gram 
vet 9 calorieën, meer dan het 
dubbele…! Rijst versus aardap-
pelen is ook zoiets, 200 gram aardappelen bevat 
150 kcal tegenover 200 gram rijst dat 250 kcal 
bevat. De aardappel is een bron van voedingsstof-
fen, bevat antioxidanten, is rijk aan voedingsve-
zels, ijzer, kalium, vitamine B1, B6 en veel plant-
aardige licht verteerbare eiwitten. Zo kijkend in 
de kookgids ontdek ik ± 150 variabele en gezonde 
aardappelrecepten om van te watertanden!  
Zo, alles bij elkaar zo gek nog niet voor een  
ouderwetse knol dus wacht nog even met een  
retourtje Mars want na 16 maanden is op z’n 
minst je jas beschimmeld, uit de mode en een 
recept van motten. 

 
Eet smakelijk en tot Focus.  

FOCUS 

Kunnen aardappelen groeien op Mars? 

Door Henk Kroon (Focus) 

  Imaginair… ? 

Frietmissie opa/kleinzoon 

Aardappel-musketiers    

 Aardappel wel 150        
recepten. 
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Hello 24/7 is een Social Tech bedrijf en sinds 
maart 2021 actief op de Nederlandse markt. Haar 
missie is om ouderen langer zelfstandig thuis te 
laten wonen door handige diensten (tuin-, klus- 
en huishoudhulp), verse maaltijden service en 
slimmen personenalarmering producten aan te 
bieden aan de ouder(s) en de families rondom de 
ouder. Centraal staat de gratis Hello 24/7 app 
(met functies als chat, agenda en prikboord) voor 
het informele netwerk rond de thuiswonende ou-
dere. Waar vanuit de diensten en producten be-
steld en gekoppeld worden.  
 
Een zelflerend systeem in de meterkast 
Initiatiefnemer Arthur Clement: ‘Het langer thuis 
wonen levert vaak extra zorgen op bij alleenwo-
nende ouder, maar ook bij de directe familie. 
Wat als je vader of moeder bijvoorbeeld onwel 
wordt of valt, hoe kom je dat als familie te we-
ten? Vaak is er bezoek, maar niet iedere dag. Ook 
de bekende alarmknop is niet altijd de oplossing. 
Ongeveer 50% van de ouderen gebruikt 'm niet of 
nauwelijks, die knop wordt ervaren als beperkend 
en stigmatiserend. Om maar te zwijgen van sys-
temen waarbij er gebruik wordt gemaakt van ca-
mera’s of bewegingssensoren. Wij hebben een 
volledig nieuwe vorm van personenalarmering 
ontwikkeld waarbij bewegingsvrijheid en privacy 
voorop hebben gestaan’.  
 
‘Oogje in het Zeil is een klein kastje dat in de 
meterkast geplaatst wordt en het energieverbruik 
huishoudelijke apparaten en verlichting bijhoudt. 
Een zelflerend systeem dat vaste gebruikspatro-
nen herkent en vervolgens ook afwijkingen van 
dat gebruikspatroon. Wijkt het patroon van de 
alleenwonende af, dan krijgen betrokkenen in de 
Hello 24/7-app een bericht. Zo houd je met el-
kaar een oogje in het zeil’, aldus Arthur Clement.  

Dordtse Seniorenbond 
Om ons product verder te testen mogen we op 
kosten (subsidie) van de Gemeente Dordrecht 
zelfstandig wonende ouderen een half jaar vrij-
blijvend en kosteloos het product ‘Oogje in het 
zeil’ laten gebruiken. Omdat we nog op zoek zijn 
naar 20 gebruikers voor deze pilot hebben we de 
Dordtse Seniorenbond benaderd voor eventuele 
deelname of deelnemers die aan deze proef wil-
len meedoen.  
 
Voor meer informatie en inschrijven voor deelna-
me kijk op www.hello247.nl/dordrecht 
Vragen over deelname? Neem gerust contact met 
ons op 085-8085222 
 

 

Hello 24/7 
Kennismaking met Hello 24/7. Ingestuurd door Marc Pieplenbosch, marketing & communicatie 

Zogezegd 

Het is geen doei of dag. Maar tot ziens met een glimlach  

Dat Nederland ouder wordt is geen nieuws. De vergrijzing slaat aan twee kanten toe: meer vraag 
naar zorg en minder mensen om deze te leveren. Minder aandacht is er voor de groeiende groep 
ouderen die nog volledig zelfstandig thuis woont en die nog niet toe is aan zorg vanuit de traditio-
nele (zorg)markt, maar die wel op verschillende manieren hulp kan gebruiken. Meestal is die hulp 
er al, vanuit een informeel netwerk van kinderen, kennissen en buren. 
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Gave grond                                             Door: Wim Nuy 

Ik kan me erin vergissen maar mijn beleving is dat 

mensen meer en meer zeuren over wat je bijna 

hun lot zou willen noemen. Of Corona hier iets 

mee te maken heeft weet ik niet maar niets is 

meer goed. Wanneer Mark Rutte uit dat we in een 

mooi en zelfs gaaf land wonen wordt hij nage-

noeg weggehoond. Hoe komt hij erbij!! Niets 

deugd er aan ons plekje op deze aardkloot en 

vooral de politiek moet het ontgelden want ie-

mand moet toch de schuld krijgen van alle tegen-

spoed die ons dagelijks tegemoet treedt. Zo heb-

ben we ook de oorzaak van onze ramspoed ge-

ïdentificeerd en geven we tegelijkertijd deze 

‘schuld’ een naam en gezicht. Welnu, lieve men-

sen aan de voorkant van deze letters, ik durf het 

haast niet te typen maar; ik ben het hierin geheel 

met Rutte eens.  

 

Als een, door de wol geverfde cliënt van onze ge-

zondheidszorg ben ik meer dan tevreden over het 

feit dat ik op dit plekje op de wereld mag wonen. 

Voorbeeld? De afgelopen week ben ik voor de 

twaalfde keer in veertig jaar tijd aan mijn ge-

brekkige gehoor geopereerd en telkens weer, na 

elke operatie was ik ontdaan over de professiona-

liteit, de organisatorische perfectie en vooral de 

complete Zorg die verleend werd. Zorg met een 

grote Z want dat predicaat verdienen de mensen 

die mij verZorgden.  

 

En niet alleen om de medische zorg die we hier 

krijgen vind ik Nederland een gaaf land. Ook de 

overige voorzieningen die we om ons heen heb-

ben verzameld, van infrastructuur via cultuur tot 

staatsinrichting, geven me altijd een gevoel van 

rijkdom. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering 

want anders zouden we stilstaan maar ik onder-

schrijf daarin wel het adagium van John F. Ken-

nedy die zo treffend betoogde: “vraag niet wat je 

land voor jou kan doen maar vraag wat jij kunt 

doen voor je land”.  

 

Nederland scoort altijd uitzonderlijk hoog in te-

vredenheidsonderzoeken op zowel medisch, 

ethisch als sociaal terrein en toch neemt het zeu-

ren toe. Overmatig toe. In talkshows, kranten en 

zich anderszins sociaal noemende media maar 

ook zo maar tijdens gesprekken. In eigen kring 

maar ook daarbuiten stel ik wel eens de vraag 

met welk land op de wereld ze zouden willen rui-

len om in te wonen als er weer eens wordt afge-

geven op de door Rutte veronderstelde gaafheid 

van ons landje.  

 

Dan wordt het meesttijds stil.           

       

Maar nooit voor lang.  

Ik wil het deze keer met u hebben over ons welzijn. ‘Met u hebben’ is natuurlijk een beleefd-
heidsvorm mijnerzijds want u kunt immers niets terug melden. U ziet alleen de voorkant van 
deze letters die ik type, ik zit er letterlijk en figuurlijk achter. 

De oplossing is: sprookjes moeder de gans  
 
Onderstaand de twee prijswinnaars: 
   Mevrouw M de Groot 

   De heer A. Spiering 

 

Uw prijs, een waardebon van één onze adverteerders wordt toegezonden!  

Deze keer is dit Multivlaai Sterrenburg 
 

Gefeliciteerd met uw prijs!          

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van maart 2022 

Sterrenburg 
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De conducteur zegt: door Charles A Cocheret 

Pas op je bene…vol.. we gane rijen 

En blijf daar nou niet op die treeplank staan 

Want strakkies sla je met je harses op de keien 

En as ‘r waggebeurt heb ik het weer gedaan 

En U…?een enkeltje… een kaart? Waffore? 

Van vijf…? Nou zeg dat dan, dan is ter geen abuis. 

Loop nou een stappie door tot helemaal Na vore.. 

Die buiten stane willen ook naar huis! 

En wie nog meer? Wie moet er nog betalen? 

’t Is vol.. de volgende fiezielant! 

Ja, as je bene maak dan kejenum nog hale: 

Eindpunt voor de bus voor ’t binnenland 

We gaan weer vedder… ja kom u maar naar bove’ 

Met je rooie luchtballon uit de bazar… 

De Puntegaalstraat! Ké-je net gelove… 

Dan ga je met lijn 10 tot voor het abbetwar! 

 

 

Mijnwerkers vaktaal: door  Leo Henrix 

Ik ken een mijnwerker die ik graag hoor praten 

In zijn taal van de werken in de mijn 

Hij drukt zich uit in echte delvers termen 

Die door mijn oor wel te genieten zijn. 

Zo zal hij tegen anderen altijd spreken 

Van Waskau en nooit van badgebouw 

De modder uit de waterafvoerafvoergraven 

Noemt hij: de vuile rotzooi uit de zau 

In zijn taal heet een bijschachtje een: schaëtje 

Een helling noemt hij maar het liefst: prem 

Wat wij in het Nederlands verdieping noemen 

Dat is een ondergrondse zool voor hem.   

Poëzie 

Narcissen: Door Joke Herrewijn 

Narcissen kleuren nu de berm,  

Zo nodig nu, dat heldre geel 

Die lentekleur betekent altijd veel 

De komst van vogels, in een zwerm! 
 

Hopelijk van vrede voor ons allen 

De wereld brand nu wel heel hard 

We zien de mensen in hun smart 

We zien de bommen toch  weer vallen 
 

Wie heeft die hele heldere geest 

Om daar een einde aan te maken 

Om deze harde noot te kraken 

Wie bezorgt ons dat wereldfeest? 

 

Lentezon: door Jan Kal 

Ik wil geen winter meer, ik wil geen kou 

Ik wil me nu uitsluitend lekker voelen 

Dus niets, nee niets mag mij weer af doen koelen 

O voorjaarszon, jij warmtebron kom gauw 

Aan boeken, tafels, bed, pick upo, stoelen 

Blijf ik als jij verschijnt niet langer trouw 

Als ik je stralen, waar ik zo van hou, 

Over mijn hele huid kan laten spoelen 

Mijn kamer baadt in het hevig lentelicht, 

Dat door de harde wind wordt verwaaid 

Dit is de feestdag, dat het ging gebeuren. 

De zon schijnt nu achter mijn gezicht 

En op de groeven van A hard Day’s Night 

Waaiert het licht uiteen in duizend kleuren. 
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Laat horen je stem tegen de dwaze oorlog!  
Arie van Zanten 

Deze column staat dit keer jammer genoeg in het teken van oorlog. De oorlog die het 

Rusland van Poetin voert tegen de Oekraïne. Na 75 jaar vrede in Europa is onze droom 

verstoord door de beelden van een wrede oorlog die vooral burgerslachtoffers treft en 

zal treffen. Het is een vorm van landjepik dat Poetin vanaf het voorjaar 2014 al in gang 

heeft gezet met de inname van de Krim. We zitten vanaf 20 februari in de (slot)fase van 

dit pokerspel.  

Wegkijken kan niet meer. Maar wat kunnen of moeten we hiermee? 

Daar is eerlijk gezegd geen sluitend antwoord op. We kunnen elkaar wel steunen in het 

vinden van een reactie hierop. We staan niet alleen. 

Bij de inval van Rusland hield president Zelenski 

een historische toespraak.  

Deze begon met de woorden: We staan niet al-

leen en vervolgde het klopt dat Oekraïne ge-

steund wordt door vele landen. Waarom? Omdat 

we niet praten over vrede tot elke prijs. We pra-

ten over vrede, en over principes en rechtvaar-

digheid. Over ieders recht om zijn eigen toekomst 

te definiëren, over veiligheid, en over ieders 

recht om zonder dreiging te leven. Dat alles is 

belangrijk voor ons. Dat alles is belangrijk voor 

vrede. Ik weet dat dit ook belangrijk is voor u. 

Wij weten zeker dat we geen oorlog willen. Geen 

koude, geen hete, geen hybride oorlog. Maar als 

we aangevallen worden, als iemand probeert ons 

te beroven van land, onze vrijheid, onze levens, 

de levens van onze kinderen, dan zullen we ons-

zelf verdedigen. We vallen niet aan, we verdedi-

gen ons. Als u ons aanvalt, zult u onze gezichten 

zien. Niet onze ruggen, maar onze gezichten. 

Oorlog is een grote ramp en kent een hoge prijs, 

in alle betekenissen van dat woord.' 

 

Onze droom van vrede en veiligheid is wreed 

verstoord. 

Deze oorlog in de achtertuin van Europa verstoort 

de illusie van vrede en veiligheid die we nu al 

zo'n 75 jaar koesteren. We worden wakker ge-

schud. Het klopt dat Oekraïne gesteund wordt 

door vele landen. We zijn gedwongen na te den-

ken over de betekenis van vrede, en over princi-

pes en rechtvaardigheid. Deze morele principes 

zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend als we den-

ken. Wereldwijd nemen het aantal landen met 

een goed werkende democratie af, dreigen er 

voedseltekorten, nemen overstromingen toe als  

gevolg van verandering van ons klimaat en dringt 

stap voor stap ook het besef door dat we dit soort  

verworvenheden zo nodig zullen moeten verdedi-

gen en de mensen die het slachtoffer dreigen te 

worden van dictators als bijvoorbeeld Poetin 

waar dat mogelijk is steunen. 

 

Steun de mensen in de Oekraïne. 

De steun die de Oekraïne wereldwijd heeft gekre-

gen is hartverwarmend. Het geeft aan dat we met 

elkaar een front willen en kunnen vormen tegen 

de waanzin van deze oorlog. Hartverwarmend is 

ook dat er in korte tijd allerlei praktische vormen 

van ondersteuning en opvang in gang zijn gezet. 

We laten zien dat de mensen in de Oekraïne niet 

alleen laten staan. Dit voelt goed. Laten we hier 

vooral mee doorgaan. De prijs van oorlog is altijd 

te hoog.  

 

En laat horen je stem. 

Laat horen je stem om samen te leren.  

De haat te bezweren, zo hard als je kan. 

Laat horen je stem, voor vrede en vrijheid, 

voor recht en gelijkheid.  

Zo hard als je kan. 



 

Pagina 20 DordtSenior april 2022 

 

Eindelijk was het weer eens zover! We mochten na zo’n 2 jaar weer iets organiseren. 
Inclusief bestuursleden werd deze middag door ongeveer 55 leden bezocht.  
Het feest vond plaats in zaal “De Troubadour” in de Gravenhorst. 
De muziek werd verzorgd door de bandleden Philip, Ad, Hans en Anne (van links naar rechts 
op de 1ste foto). Gezamenlijk vormden zij de groep “Whop Goes Pop”.  

Verslag: Feestmiddag 17 maart        

Ad zette de stemming er meteen in door het 

zingen van diverse bekende country nummers 

zoals “On the road again” van Willy Nelson, 

“Folsom Prison Blues” van Johnny Cash, 

“Take me Home” van John Denver en nog an-

dere songs. De stemming zat erin! Dat beloof-

de wat voor de rest van de middag. 

 

Hierna werd aan de loterij begonnen en wer-

den de diverse prijzen aan de man gebracht 

waarbij overigens wel opviel dat er aan een 

bewuste tafel wel erg veel prijzen werden 

gewonnen. Er werd al geopperd dat eventu-

eel vervoer van de hoeveelheidindien nodig 

geregeld zou kunnen worden. Vervolgens 

werd er overgegaan op Nederlandstalige lied-

jes waaronder “Het Dorp” van Wim Sonneveld 

en “De Vlieger” van Andre Hazes gezongen 

door Hans. Men was nog niet uitgezongen 

want na de tweede loterijronde werd er weer 

een scala van diverse liedjes ten gehore ge-

bracht. Deze werden gezongen door Philip en 

Anne. Als afsluiter bracht Ad weer een coun-

trynummer ten gehore en als allerlaatste 

werd. Gevraagd om mee te zingen met het 

nummer “Bye bye Love”. 

 

Tussen deze diverse optredens door werden 

we verwend en bediend met drankjes en/of  

andere consumpties via de door de VSB ter 

beschikking gestelde consumptiebonnen. Wat 

mij betreft dank aan de muzikale groep, Ank 

die de loterij verzorgde, de mensen van de 

bediening en niet in de laatste plaats dank 

aan Lianne van Laak die deze gehele middag 

van begin tot het eind heeft georganiseerd. 

En geloof me ze heeft daar ongelooflijk veel 

werk aan gehad.  

Nogmaals dank namens allen! 

Aad Brinckmann 
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Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? 

Aanmeldingsformulier 2022 
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Verjaardagskalender 

  4 april, mevr.A.C. Severin-de Boer, 90 jaar 

  6 april, mevr. P.C. de Bart-Hollander, 92 jaar 

  8 april, mevr. N.M. van Driel-Slotboom, 87 jaar 

14 april, dhr. Arnold G. Daane, 95 jaar 

16 april, mevr. D.L. Bergwerff-Nieuwkoop,90 jaar 

17 april, mevr. T.P. Hessels-Bruiniks, 86 jaar 

24 april, mevr. A. van der Graaf-Machielse, 85 jaar 

25 april, mevr. G.J.M. Koppe-van Meijl, 87 jaar 

27 april, dhr. D. Vlot, 86 jaar 

30 april, mevr. J.C. van der Schaar-Dolkens, 86 jaar                        dit verdiend een bloemetje! 

 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden 

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

  Alle leden die in april jarig zijn (hoe oud u ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

Alarmnummer                                   112 (gratis) 

Snelle politiehulp, Geen spoed            0900-8844 
 

Het Spectrum  

algemene nummer                       078-6172333 

Thuiszorg het Spectrum 

(vragen over welzijn, wonen en zorg)     078-7999220 

Aafje Zorglijn                   088-8233233 

Internos Zorglijn            078-6483838 
 

Stadswinkel Drechtsteden                          4078 

Sociale Dienst Drechtsteden     078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht     078-6176982 

Sociaal wijkteam Dordrecht          078-2210200 

Bureau Sociale Raadslieden          088-1237011 

Hulplijn, hulp nodig? 

Wij zijn er voor jou als het alleen even niet lukt 

Samen wandelen, klusjes in huis?    078-2001079 

 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

Wij luisteren 24 uur per dag           088-0767000 

 

Parkinson-vereniging     078-6541024 

Alzheimer Nederland          0800-5088 

 

Stichting MEE       078-7508900 

Regelzorg rijbewijs-keuringen       088-2323300 

      SeniorService: belangrijke telefoonnummers  
Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020. 

Op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur 's avonds tot de volgende dag 08.00 uur.  

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

Alweer! 

Alweer maakte Ellie van Leeuwen mooie verjaarskaarten voor ons.  
Hele mooie, volkomen belangeloos.  
Zij kan niet goed uit de voeten en wil toch wat doen voor onze Seniorenbond.  

We danken haar hartelijk voor haar mooie werk. 






