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Voorzitter 
FUNCTIE VACANT   
 
Iets voor u? 

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  
t.n.v. Algemene Dordtse Senioren Vereniging 

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 algemene zaken 
 
lid van de werkgroep Lief en Leed 
telefoon: 078-6173566 
e-mail: wilmamolendijk@gmail.com 

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

Lies Romijn 
Organisatie: reizen en activiteiten    
 
Telefoon: 06-10588672 
E-mail: r.romijn2@kpnmail.nl 
 

 

Jan Geenen 
redactie DordtSenior, acquisitie 
en coördinatie bezorgers ledenblad\ 
 
telefoon: 06-4821 9666 
e-mail: jan@dordtsenior.nl 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 

   7e jaargang nummer 6 

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 september.  

U kunt het verwachten in week 35 dat is van 29 augustus t/m 3 september. 
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Kopij voor DordtSenior van september 2022 moet  

uiterlijk 11 augustus 2022 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 

 

 

 

 
 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) 

 Joké 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.   aMeeZing BIG RIVERS 10 juli 

    BIG RIVERS festival 15-16-17 juli 

  Lianne van Laak: Agenda van komende activiteiten  

5. Lianne van Laak: Dagtocht 10 augustus 

7. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking  

De Whatsaap 

9. Henk Kroon (Focus): Komsiekomsa 

Zogezegd 

11. Arie van Zanten: Eerst zien dan geloven 

Het eenzame koekje 

12. Jos Hubens: De geschiedenis van de Stoomgoederenboot 

OOSTERWIJK van de NRM 

13. vervolg: De geschiedenis van de Stoomgoederenboot  

OOSTERWIJK van de NRM 

15. Wim Nuy: Indexeren 

16.  Poëzie 

    Sievera Meijer-den Haan: Sievera 's Waarachtigheden

17.  Ouderen onder het sociaal minimum omdat ze de weg naar  

    de steun niet kennen 

18.  Adri Vogelaar: Het toetsenbord van uw computer  

20.  Uit het leven gegrepen 

21.  Seniorencoalitie: Petitie: Pas de pensioenwet aan 

22.  Aanmeldingsformulier 2022 

24.  Verjaardagskalender juli en augustus 

    Senior Service: belangrijke telefoonnummers

In dit nummer 
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Meezingen met Big Rivers aMeezing? 
Zondag 10 juli om 13:30 uur in de tuin van de 
Grote Kerk. Zorg dat u eerder aanwezig bent!!  
Dit i.v.m. zitplaatsen. 
 

In de aanloop naar een vernieuwd Big Rivers festival 
in de aankomende jaren, heeft het aMeeZing koor 
dit jaar een heel eigen podium gekregen. Het koor 
zal op zondag 10 juli, de week voorafgaand aan het 
festival, een geweldig optreden verzorgen. Natuur-
lijk weer onder leiding van ons aller John Stinissen. 
Het beloofd weer een fantastisch evenement te 
worden.  
 
Eindelijk mag het weer!!!  
Komt u ook meezingen??? 

aMeeZing BIG RIVERS 10 juli 

Dagtocht 10 augustus: Bezoek Binnenvaartmu-

seum aan boord van de René Siegfried.  
Aansluitend maken we een mooie rondvaart 

met de historische Veerdienst 3 door de Bies-
bosch en langs het stadsfront van Dordrecht.  

Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij! 
Zie voor meer informatie pagina 5. 

20 oktober Optreden shantykoor Eb & Vloed  

Nadere informatie vindt u in het blad van september. 

BIG RIVERS festival 
15-16-17 juli 
 

Het Big Rivers festival is één 
van de grootste gratis toegan-
kelijke evenementen van  
Nederland! 

 
De prachtige historische binnenstad van  
Dordrecht vormt het unieke decor van het 
festival. Ieder jaar vinden meer dan 140.000  

 
 
 
 

bezoekers hun weg naar de stad en genieten 
van een brede programmering met meer dan 
150 acts op tien verschillende podia. 
 
Om het festival mogelijk te maken zijn er sa-
menwerkingen met diverse bedrijven en or-
ganisaties uit de omgeving en werken onder 
meer 150 vrijwilligers mee in de productie. 

Activiteiten kalender                   Door: Lianne van Laak 
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Dagtocht 10 augustus                           Lianne van Laak 

Bezoek Binnenvaartmuseum aan boord van de René Siegfried,  

afgemeerd in het Wantij aan de Werf de Biesbosch 94 in Dordrecht. 

Met rondvaart met de oude Veerdienst 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees er snel bij! Nog maar enkele plaatsen beschikbaar! 

Programma: 

Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en koek. Rondleiding door het Binnenvaartmuseum met een 

deskundige en enthousiaste gids.  

12.00 uur: eenvoudige lunch met soep en broodjes. 

13.00 uur: inschepen aan boord van de historische Veerdienst 3 voor een rondvaart door de 

Biesbosch en langs het stadsfront van Dordrecht. Tijdens de rondvaart is één consumptie inbegrepen.  

15.00 uur afmeren Veerdienst 3 en einde uitstapje.  

 

Prijs exclusief voor de Dordtse Seniorenbond. 

€ 27,50 per persoon voor leden. 

€ 32,50 per persoon voor niet leden. 

Bij boeking overmaken op de rekening van de Dordtse Seniorenbond NL 25 INGB 0007 1383 82. 
 

LET OP: Zowel in het Binnenvaartmuseum als op de Veerdienst 3 zijn diverse trappen en 

trapjes, er is geen lift.  

Vervoer van en naar de René Siegfried op eigen gelegenheid (b.v. met buslijn 4 uitstappen Maasstraat). 

Minimum deelname is 20 en maximum 35 personen.  

Wilt u al boeken? Dat kan, doe het dan snel, vol=vol. Mail of bel, voor 10 juli, met Lianne,  

Zie pagina 1 van Dordt Senior. 

Veerdienst 3: Heeft van 1910 tot 1929 dienst gedaan als pont voor voetgangers en fietsers tussen 
Wieldrecht en 's Gravendeel. Hierna werd het schip tijdelijk uit de vaart genomen en in de Nieuwe 
Haven te Dordrecht afgemeerd. Bron: Vereniging de Binnenvaart  
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Openingstijden: 

Dinsdag - vrijdag 

10:00 -16:00 uur 

 

Zaterdag en ‘s avonds 

alleen op afspraak  
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 De Whatsaap 

Boekbespreking                                                       Joke Herrewijn–de Vries 

'Maan en Zon' geschreven door Stefan Brijs 

Waar zal ik beginnen? Bij wie? Bij Max, wiens 
vliegtuig op ditzelfde moment vanaf Hato op-

stijgt en die over enkele ogenblikken op de 
grond onder hem de rode en blauwe tralies van 

neonlicht zal zien waarachter de meisjes van 
Campo Alegre gevangenzitten? Of bij zijn vader 

Roy, die om dit uur al naar bed gebracht en 
naar het portret van zijn vrouw Myrna zit te sta-

ren in het straatlicht dat door de halfgesloten 
shutters zijn kleine kamer inschijnt?” 

We beginnen bij een 
lied, een oud Antilli-

aans kinderlied, ge-
zongen, gestameld of 

gebrabbeld door een 
groep bejaarden, van-

ochtend in de grote 
zaal van Huize Welge-

legen, waar Max af-
scheid ging nemen van 
zijn vader.  Naar Ne-

derland pai, onderde-
len voor de Dodge ha-

len. Welke onderdelen 
vroeg Roy. Zijn luide stem wekte in de zaal 

meer aandacht dan het gezang van de verpleeg-
ster die het lied had ingezet. Max daarentegen 

had alleen nog oor gehad voor de Papiamentse 
klanken. Ik zag hoe hij verstarde bij het horen 
van die woorden: Maan en zon laat me door met 

al de kinderen die God me gegeven heeft.  

Welke onderdelen, Max Herhaalde Roy zijn 
vraag. Max richtte zich weer tot zijn vader en 

zei “Deurkrukken van de achterste portieren, 
voorbumper en buitenspiegel! 

Max redt het op school tot het vijfde leerjaar. 
Omdat er geen geld is gaat hij lootjes verkopen 

om te sparen voor zijn studie. Broeder Daniël is 
een gepensioneerd schoolhoofd. Hij stimuleert 

Max om door te studeren en onderwijzer te 
worden. De vader wil dat hij ook taxichauffeur 

wordt zoals hij zelf is met de Dodge, waar hij 
trots op is. Max haalt nog wel zijn HBS diploma, 

maar van verder studeren komt er niets. Hij 
fungeert als chauffeur en komt wel eens op ille-
gale wijze aan zijn geld. In 1969 breekt er een 

opstand uit tegen de Shell. Alles wordt kort en 
klein geslagen Ook de auto van Max omdat hij 

op dat moment de directeur van Shell vervoert. 
De broeder regelt een lening voor het gezin.  

Dan krijgt Max oog voor zijn mooie nicht Lucia 
en hij trouwt haar.  In 1985 wordt hun zoon ge-

boren, ze noemen hem Sonny. De drugskoeriers 
komen het eiland op. 

Tegen de achtergrond van een gemeenschap die 
gevangen is tussen traditie en vernieuwing. Tus-

sen vroeger en nu, is Maan en Zon een genera-
tieroman over afkomst en armoede, eer en be-

drog, een verhaal over vaders en zonen en de 
ziel van een eiland Curaçao. 

 

 

 

 

Stefan Brij: geboren 29/12/1969  

in Genk, België. 

Hij is er! De vierde aap.  
Hij is de som van de eerste drie. 

Hij luistert niet, ziet niks en hoort niemand…  
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Bij de les blijven hè 
met die peuken… 

Inmiddels stond ik al 10 minuten te wachten in de 
file op een brug die vanwege scheepvaartverkeer 
open stond, met een slakkengang gleden enkele 
schepen voorlangs, he he ... Voor mij stond een 
auto waaruit dikke rookwolken naar buiten wer-
den geblazen en vervolgens ook een brandende 
peuk die door het raampje naar buiten werd ge-
schoten! De peuk kwam terecht op mijn voertuig 
en stuiterde vervolgens op het asfalt..., ik stapte 
snel uit en doofde de peuk! De slagboom ging om-
hoog en de man voor mij reed weg. Aangekomen 
bij de bouwmarkt (zagerij) zag ik vanuit mijn 
ooghoeken een boom van ‘n kerel op mij afko-
men..., nou zijn de rapen gaar dacht ik, dit is die 
‘peukeman’ en om de kool en de geit te sparen 
stapte ik heel link achter een stapel pallets maar 

te laat ik zag zijn hoofd al 
boven de pallets!  Ja zei 
hij ik heb ook zaagwerk 
en nog excuses voor daar-
net, ik zat er met m’n 
hoofd niet bij… Poeh zeg 
wat een opluchting de 
’peukeman’ is best wel 
aardig en haakte aan in 
een geanimeerd gesprek. 
Na het zaagwerk wensten 
wij elkaar een fijne dag 
en ik keerde huiswaarts. 
 

Onderweg had ik geluk en ging precies op tijd bij 
een flitspaal in de remmen maar dat niet alleen 
want verderop stond ik weer in de file…Ik stak 
m’n tong uit naar de flitspaal dat zien ze bij 
Rijkswaterstaat toch niet dacht ik… Langs de 
snelweg stonden links en rechts klaprozen en 
koolzaadbloemen, prachtig..., je ziet die bloe-
men overal en puur uit nieuwsgierigheid wilde ik 
weten hoe die daar terecht zijn gekomen. Aan 
Rijkswaterstaat hoef ik dat niet te vragen want ik 
stak net m’n tong uit, misschien hebben ze voor 
het inzaaien iemand ingehuurd met een taakstraf 
maar ja dat heeft ongetwijfeld invloed op de we-
genbelasting. Op een steenworp afstand van mijn 

huis is een landbouwschool 
dus daar kan ik wellicht een 
leerkracht strikken… nee, 
nee dat gaat niet we zitten 
middenin de examens dus 
een interviewtje zat er voor 
mij niet in… Een vriend van 
mij is hovenier misschien 
weet hij het, nee joh te 
druk ik ben aan het verhui-
zen… Als het ‘n beetje tegenzat 
zei mijn vader steevast “een ge-
stadige jager vangt het meest”, 
dus heb geduld. 
 
Ik moest naar de apotheek en onderweg zag ik 
een ploegje hoveniers, hebbes dacht ik stapte 
eropaf en legde hen de vraag voor. Eerst allemaal 
schouderophalend maar er kwam toch een jonge-
man die aangaf dat het voor de bijen is meer wist 
hij niet. Nou ja, toch iets en ik ging naar de apo-
theek maar kreeg het recept niet aan de balie 
(1ste keer) via een code die mij per mail was ver-
strekt kon ik dat uit een afhaalkast trekken. Poeh 
zeg telefoon ligt nog op tafel wat nu..., maar met 
verzekeringskaart en als klant kreeg ik de code.  
Op de terugweg kwam ik weer langs de hoveniers 
en dezelfde jongeman gaf aan dat hij het nu wel 
wist… Het gaat heel slecht met de bijenstand in 
Nederland daarom heeft Rijkswaterstaat klapro-
zen en koolzaad langs de snelweg gezaaid. Het 
koolzaad langs de snelweg zijn geen koolzaad-
bloemen het lijkt er veel op, deze variant is niet 
geschikt voor menselijke consumptie maar wel 
voor bijen, hommels en vlinders, als het in de 
grond zit komt het elk jaar weer terug.  Dat geldt 
ook voor de klaprozen, dat is een papaver maar 
niet de soort waaruit opium getrokken wordt. Als 
wij moeten maaien laten we een brede strook 
ongemoeid kijkt u maar. Ik bedankte de jonge-
man keerde huiswaarts en dacht komsiekomsa 
“een gestadige jager vangt het meest”.  
 
 

Tot Focus. 

Wat mot je peukeman… 

FOCUS 

Komsiekomsa…  
Door Henk Kroon (Focus) 

 Alleen pasfoto,s       
 en steek je tong 
 uit… 

Zogezegd 
Waren mijn stalen zenuwen 

maar roestvrij…  
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Eerst zien en dan geloven 
Arie van Zanten 

Deze column is dit keer gewijd aan het coalitieakkoord 2022-2026. 
Op basis van de verkiezingsuitslag bestaat de coalitie uit GroenLinks, VVD, CDA en Christen-Unie-
SGP. De ambities zijn verwoord in een programma getiteld "Samenbouwen aan een sterk en groen 
Dordrecht. 
In deze column ga ik in op de samenstelling, de aandachtspunten, plaats ik een aantal kanttekeningen en besluit 
ik met de voorlopige conclusie dat deze coalitie vooralsnog het voordeel krijgt van de twijfel. 

Samenstelling coalitie. 
De samenstelling van de coalitie is op zijn zachtst 
gezegd wat opmerkelijk. Deze berust op een 
meerderheid van slechts 19 van de 38 raadsleden. 
Dat Beter voor Dordt is ingeruild voor GroenLinks 
valt nog (een beetje) te begrijpen. Dat de VSP 
met 4 raadszetels aan de kant is gezet, is op zijn 
zachtst gezegd hoogst merkwaardig. Gelukkig pakt 
deze partij dit constructief op en dat is een com-
pliment waard. Blijft een feit dat dit wel een hele 
krappe meerderheid is. 
 
Wat zijn de aandachtspunten coalitieakkoord? 
Het gaat om 6 aandachtspunten 
− 2700 betaalbare woningen bouwen; 
− Inzetten op een duurzame en groene stad mid-

dels aanleg van stadspark en andere energie; 
− Garanderen van bestaanszekerheid en gelijke 

kansen iedereen; 
− Inzetten op economische groei en gezondheid; 
− een veilige, leefbare en levendige stad; 
− en investeren in de toekomst. 
 
De kanttekeningen. 
Om te beginnen is de vorming van deze coalitie 
bepaald geen schoolbeeld van een open en  
interactieve bestuursstijl. Het oogt allemaal een 
beetje naar binnen gekeerd. Erg jammer en een 
gemiste kans. Het grootste deel van de ambities 
van deze coalitie is juist samen met de burgers 

in deze stad wel te realiseren. Zeker als het gaat 
om bijvoorbeeld het realiseren van een duurzame 
stad en niet te vergeten betaalbaar bouwen. Mijn 
indruk is dat er veel te veel wordt overgelaten  
aan marktpartijen die de prijzen uit de hand laten 
lopen.  
Over het 'gratis OV 65 wordt te vaag gedaan. Het 
is volstrekt onacceptabel dat deze regeling ter 
discussie zou worden gesteld.  Als er een groep is 
die al tijden alleen maar inlevert, dan zijn dat 
juist senioren. 
 
Meer inzetten op samen sporten is volgens mij bit-
tere noodzaak. 
En tot slot er moet nog heel veel nader worden 
uitgewerkt en ingevuld inclusief de begroting. 
Dit wachten we even af. 
 
Voordeel van de twijfel.  
Voorlopig krijgt deze coalitie de voordeel van de 
twijfel. Vrijwel de meeste onderdelen van het 
programma dienen verder uitgewerkt te worden. 
Laten we gewoon ons eigen rijtje maar hanteren 
en kijken wat de coalitie op het terrein van  
ouderenbeleid, woningbouw, mobiliteit, verkeers-
veiligheid en sport echt te bieden heeft. 
 
We wachten dit voorlopig in spanning af. 
 

AvZ juli 2022 

Het eenzame koekje 

Er was eens een koekje in een koekjestrommel 

Daar woonde hij met allemaal andere koekjes. 

Ze hadden het allemaal heel gezellig met elkaar. 

Maar er was 1 probleem. 

Elke dag werden er koekjes opgegeten. 

Het koekje hoopte maar dat hij niet de volgende was. 

Maar toen de dag dat hij helemaal alleen was. 

Al zijn vriendjes en vriendinnetjes waren opgegeten. 

Wat moet ik nou dacht het koekje? 

Ik heb niemand meer om mee te praten. 

Toen kwam de dag dat deksel open ging en dat het eenzame koekje werd opgegeten. 
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De geschiedenis van de stoomgoederenboot  
OOSTERWIJK van de NRM. 
 Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 
De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) in Amsterdam had als zeevaartre-

derij groot belang bij het door-, aan- en afvoeren van goederen over de Rijn. De noodzaak om 
een eigen Rijnvaartrederij, als volle dochter van de KNSM op te richten was groot. 

 
Op 31 juli 1903 werd dan ook de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij (NRM) opgericht. Besloten werd 

drie nieuwe schepen te laten bouwen. Deze schepen moesten natuurlijk ook nog naam krijgen. 
Een van de directeuren van de KNSM kwam op het idee om namen van de schepen van de NRM op 

“wijk” te laten eindigen. Er waren namelijk wel veertig plaatsen in Nederland die op “wijk” ein-
digden. Er zouden uiteindelijk in de loop der jaren zelfs wel meer dan honderd schepen met zo’n naam va-
ren. Ten slotte is de NRM op 31 maart in 1982 geliquideerd. Maar zelfs nu nog is de ”Wijkdienst” een begrip in 

de binnenvaart. 

NRM Wijkdienst 

Op 14 januari 1904 steekt het splinternieuwe 
stoomgoederenschip KATWIJK in Amsterdam 

van wal om als eerste NRM-schip naar Bingen te  
varen. Al snel daarna komen ook de STEENWIJK 

en de NOORDWIJK in de vaart. Schepen van  
67 meter lengte met een laadvermogen van 650 
ton, later herijkt tot 800 ton. De KNSM werkte 

samen met veel rederijen die op de Rijn werk-
zaam waren, een van deze bedrijven was  

Ristelhüber AG uit Keulen. In 1926 kon de KNSM 
de vloot van zes stoomschepen met de namen 

RISTELHÜBER IV tot en met IX overnemen en 

werden opgenomen in de NRM vloot. De H. RIS-
TELHUBER VII werd omgedoopt tot OOSTER-

WIJK.  
 

Bouw 
In België liep ze in 1902 op de werf van Coc-
kerill van stapel als STOLLWERCK II. Die 

scheepswerf zat in Hoboken aan de Schelde bij 
Antwerpen. Ze werd gebouwd van staal en ge-

klonken met de afmetingen 62.6 bij 7.57 meter 
en 657 ton met twee ruimen. De opdrachtgever 

    De OOSTERWIJK van de NRM-Wijkdienst als stoomgoederenboot met stukgoederen geladen,  
    opvarend aan de Loreley. Foto: De Binnenvaart. 
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Vervolg: De geschiedenis stoomgoederenboot OOSTERWIJK van de NRM. 

was de Firma Stollwerck uit Keulen. Het stoom-
schip werd extra sterk gebouwd om een lijn-

dienst tussen Keulen en Londen te kunnen  
varen. Het kreeg een brug op ruim een derde 

vanaf het voorschip met daarachter een open 
stuurstelling en daar weer achter de grote 

stoompijp. Daaronder bevond zich de giganti-
sche machinekamer met een C 420 pk sterke 

Longking & Chehanté stoommachine uit Brussel. 
Op het voorschip stond een grote mast met 
laadboom en bevond zich de woonruimte voor 

de kapitein en zijn gezin. Achterop was het  
bemanningsverblijf voor de stuurman, twee  

matrozen, eventuele loods, machinist en  
stoker. Op het achterdek was ruimte voor de 

kolen, roeiboot en een tweede mast met laad-
boom. De lading bestaande uit grotendeels 

stukgoederen, werd vaak tot deklast hoog  
gestapeld en overdekt door dekkleden. In 1903 
werd er beslag gelegd op het schip en kwam het 

in handen van AG Erlenwein, ook uit Keulen, en 
de naam veranderde in ERLENWEIN II. Zij ver-

voerde onder deze eigenaar veelal kolen en  
vaten petroleum. Het schip kreeg in 1905 weer 

een andere naam: H. RISTELHÜBER VII met als 
nieuwe eigenaar; Ristelhüber’s Nachfolger AG 

wederom uit Keulen. 
 
Particulier 

De OOSTERWIJK werd veel ingezet in de vaart 
op de Rijn naar en van de zogenaamde ARA-

havens. Het schip heeft in de Tweede Wereld-
oorlog nog dienst gedaan. Dieselolie was moei-

lijk te verkrijgen en de stoomschepen werden 
toen graag ingezet. Het was heel gebruikelijk 

dat het stoomschip één of meerdere sleepsche-
pen sleepte. In 1949 werd het ss OOSTERWIJK 
afgedankt door de NRM en is het in Rotterdam 

bij een sloper beland, waar het schip uitbrand-
de en de stoommachine eruit werd gehaald. 

Het haveloze schip werd gekocht door de heer 
Blomberg die het schip in Meppel verbouwde 

tot motorschip met twee 500 pk sterke Paxman-
motoren en het de naam ESPERANCE II gaf. Zijn 

zoon volgde hem later op en noemde het schip 
ESPERANZA. In 1971 kocht de heer Cové het 

schip en noemde het HELENA. In 1975 werd het 
schip weer verkocht aan J. Hartman en kreeg 

het de naam KORNWEDERZAND. In 1982 werd 
de naam veranderd in DEO VOLENTE door de 

familie Sterkenburg en in 2014 nam Henk Swart 
het schip over en noemde het BRANDING. De 

eigenaren hebben het schip in de loop der jaren 
velen malen verbouwd en aangepast naar de 
huidige maatstaven van de internationale bin-

nenvaart. 
 

Leefwerf De Biesbosch  
De familie dacht het schip ten langen leste naar 

de sloop te moeten brengen. Het liep echter 
heel anders. Jeroen en Anna Kruis met hun 

zoon Marijn kochten de BRANDING om er een 
woon- werkschip van te maken. Bewust van de 
bijzondere historie van het schip geven zij de 

traditionele naam OOSTERWIJK weer terug 
 

De OOSTERWIJK heeft ligplaats gekregen in de 
Zuidelijke insteekhaven van de voormalige 

scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht waar zij 
samen met de kleine Fransemotor GERAN, grote 

Fransemotor MAROT. In samenhang met het 
Binnenvaartmuseum aan boord van RENE SIEG-
FRIED en LASHbak CGS 6013 de belangrijke ge-

schiedenis van de binnenvaart veiligstellen.  
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Indexeren                                              Door: Wim Nuy 

Wij hebben hier thuis, net als u waarschijnlijk, een portemonnee en een bankrekening tot onze 
beschikking en wanneer een van deze beide of, nog erger, beiden tegelijkertijd op het eind van de 
maand leeg geraken dan moet ik me twee dingen afvragen: of we ontvangen te weinig of we geven 
te veel uit. Het meest voor de hand ligt om voor het eerste te kiezen want dan kunnen we de 
schuldvraag doorschuiven naar derden en daar zijn we in Nederland profs in. 

Terug naar mijn persoontje; last en kostenpost 

wiens werkzame bijdrage aan onze maatschap-

pij twee jaar geleden is gestokt na 53 jaar met 

wisselend succes ploeteren. Nadat decennia 

geleden ons parlement in meerderheid de 

AOW, mijn huidige verdienmodel, wenste te 

koppelen aan het minimumloon, heeft men 

zich niet gerealiseerd dat dit ooit, in 2022 

jaarlijks zo’n slordige 2,5 miljard gaat kosten. 

Een paar Eurootjes van deze 2,5 miljard stro-

men dus toekomstig mijn richting uit.  

 

Echt euforisch over deze geste ben ik niet 

maar dankbare tevredenheid schijnt mijn rol 

in deze te zijn dus doe ik er verder het zwij-

gen toe. Maar niet op papier!! Zonder econo-

misch geschoold te zijn doch commercieel  

autodidactisch ontwikkeld heb ik me eigen  

gemaakt mijn financiële wel en wee in kaart 

te brengen met Excel als rekenmachine. En 

weet u wat er onder de streep stond na deze 

AOW-injectie? Sigaar uit eigen doos!! 

 

Die 2,5 miljard staat namelijk, aldus Exel,  

onder de noemer “gemeenschapsgeld” en mijn 

bijdrage daaraan schijnt bij benadering even-

redig te zijn aan de te verwachten ontvang-

sten. Deze zelfde Excel-sheet kan overigens 

ook worden toegepast op salarisverhogingen 

van politiefunctionarissen, gezondheidsmede-

werkers, BOA’s, leraren en overige trendvol-

gers. Allemaal sigaren uit dezelfde doos.  

 

Dit geldt overigens ook voor elke andere  

beroepsgroep. Als bijvoorbeeld de veevoeder-

fabrikant meer voor veevoer zal vragen omdat 

haar chauffeur meer loon eist dan zal de boer 

meer voor het varken willen ontvangen en zal 

de slager dat doorberekenen aan de klant en 

deze klant wil daar een evenredige compensa-

tie voor ontvangen, een prijzencompensatie. 

Uiteindelijk is er, wanneer de kotelet eenmaal 

genuttigd is, niemand iets mee opgeschoten. 

Toch zeker het varken niet.  

 

Uitkomst is volgens mij een herverdeling van 

de koek door middel van een forse nivellering 

van de salarissen. De tijd is er rijp voor want 

toekomstig zal de vuilnisman lastiger te vinden 

zijn dan de manager. Verder zou het dienst-

baar zijn voor deze nivellering als winstgerela-

teerde bonussen strafbaar worden gesteld en 

alle vage en niet werkbare toeslagen worden 

afgeschaft. Arbeidsongeschikten moeten wor-

den meegenomen in deze nivellerende vaart 

der volkeren, en werkweigeraars dienen het 

loon te krijgen dat ze verdienen. En binnen 

dat alles dient de ondernemer gepaste ruimte 

te krijgen voor ondernemerschap zonder tege-

lijkertijd te worden afgeschilderd als een po-

tentiële misdadiger.  

 

Goed, de volgende keer weer iets leukers. 

 

                      Wim Nuy       
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Poëzie 

Lentewind 

Door Paul Rodenko 

 

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open 

Het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan 

Arbeiders bouwen met aluinen handen aan 

Een raamloos huis van trappen en piano’s. 

De populieren werpen met een schoolse nijging 

Elkaar een bal vol vogelstemmen toe 

En heel hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig 

Helblauwe bloemen op helblauwe zijde. 

 

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind 

Ik draag het donzen masker van 

De eerste lentewind. 

overdenkingen 

Sievera 's Waarachtigheden           Door: Sievera Meijer-den Haan 

(waarheid, oprechtheid, werkelijkheid) 

VAKANTIEPROBLEEM 

   

Elke vakantie is het weer een "probleem", 

Zo van waar gaan we nu weer eens heen? 

Wordt het de bossen of het strand, 

Of een voettocht dwars door het 't land, 

Gaan we naar de zond of naar de kou? 

Dat zijn problemen waar ik niet van hou. 

Want het zijn van die onbelangrijke vragen, 

Waar de mensen tegenwoordig over klagen. 

Vroeger was dat voor de mensen geen probleem, 

Want zij gingen gewoon nooit ergens heen. 

Een klaproos 

Door Toon Tellegen 

 

Een klaproos in een berm 

In de zon, 

Ik wil haar drogen in een boek – het boek 

Spat uit elkaar 

Ik stap op haar – zij bloeit 

Dwars door mijn voet omhoog mijn oren uit 

De lucht is wit er klopt iets niet met die berm 

Denk ik, of met die zon 

En nu komt er ook nog een paard voorbij, hongerig 

Snuivend, en begint het te regenen 

En is er niets meer dan klaproos…. Klaproos… 

 

Lentewind door het bloemgras klaprozen in het  veld 
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Ouderen onder sociaal minimum omdat ze 
weg naar steun niet kennen 

 
"Zelf regelen is soms te veel gevraagd" 
Ombudsman Reinier van Zutphen: "Veel instanties 
gaan ervan uit dat een oudere die recht heeft op 
een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar 
dat is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. 
Terwijl juist deze voorzieningen ervoor moeten 
zorgen dat zij niet onder het bestaansminimum 
terechtkomen 
 
Mensen beter helpen 
Van Zutphen vindt dat de overheid ouderen actief 
moet gaan helpen. Vooral ook als iemand recht 
heeft op financiële ondersteuning, maar er zelf 
niet om vraagt: "Als we weten om wie het gaat en 
waarop ze recht hebben, waarom gaan we ze dan 
niet wat beter helpen?", aldus de ombudsman. 
"Het helpt als er in het gemeentehuis, wijk-of 
buurtcentrum of bibliotheek een loket is waar 
ouderen terechtkunnen." 
 
De ombudsman heeft de bevindingen opgeschre-
ven in het rapport Met te weinig genoegen ne-
men. 
 
Online rekentool voor toeslagen 
Voor veel mensen kan het dus financieel flink 
schelen wanneer zij een beroep kunnen doen op 

een toeslag. Het Nibud (Nibud.nl) heeft een on-
line tool in het leven geroepen: Bereken uw 
recht. Wanneer je je gegevens hier invult, krijg 
je een overzicht van toeslagen waar je recht op 
kan hebben. 
 
Ouderenbonden: automatiseer het systeem 
Het advies van de ombudsman gaat volgens de 
Ouderenbonden niet ver genoeg. "Het probleem 
blijft dat mensen een toeslag of aanvulling op het 
inkomen zélf moeten aanvragen. Daar moeten we 
vanaf." Het systeem moet dan ook anders: inko-
mensafhankelijke regelingen moeten automatisch 
worden toegekend aan hen die er recht op heb-
ben, vindt de ouderenbond. 
Omdat bij de Belastingdienst ieders inkomen be-
kend is, zou - met koppeling van gegevens - met-
een duidelijk zijn wie waar recht op heeft. "Een 
tegenargument dat ouderenbonden vaak horen is 
dat het koppelen van die gegevens de privacy 
schendt van mensen. Maar de privacywetgeving is 
er om mensen te beschermen, niet om ze tegen 
te werken." De ouderenorganisatie heeft ook zelf 
meegewerkt aan het onderzoek van de ombuds-
man. 
 

bron: Nationale Ombudsman / ANP  

Ouderen leven soms onnodig onder het sociaal minimum, rapporteert de Nationale Ombudsman. Zij maken niet altijd 
gebruik van speciale inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. De ombudsman vindt daarom dat 
de overheid deze ouderen actief moet gaan opzoeken, omdat zij al in een financieel kwetsbare positie verkeren. 
 
Voor veel ouderen zijn de wetten en regels te ingewikkeld. Daardoor wordt er soms geen aanspraak gemaakt op bij-
voorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of een AIO-aanvulling op de AOW. 
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Het toetsenbord van uw computer        Door: Adri Vogelaar 

 
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 
www.dordtsenior.nl 

Misschien een goede tip voor het typen van uw documenten, adressenbestand of andere tek-
sten. De ALT-knop (links naast de spatiebalk) kan je helpen bij bijzonder letters. Zoals bijvoor-
beeld ë. Normaal kan dat in een Word bestand via ‘Invoegen’ > ‘Symbool’ Maar ook de ALT-
knop kan daarbij helpen en dat gaat veel makkelijker. Houdt de ALT-knop ingedrukt, toets een 
nummer in (wat bij de letter hoort) en laat de knop los. Zie daar je gevraagde letter staat er. 
Hieronder een aantal tips voor de meest gebruikte (bijzondere) letters. Het lukt niet altijd 
maar dat ligt aan je instellingen. Succes ermee. 
 
Met ingedrukte Alt toets het nummer intikken. Alt loslaten en de letter staat er. 

A: 

 Alt+131 = â 

 Alt+132 = ä 

  Alt+133 = à 

  Alt 134 = å 

  Alt 160 = á 

  Alt 142 = Ä 

  Alt 143 = Å 

 

O: 

  Alt+147 = ô 

  Alt+148 = ö 

  Alt+149 = ò 

  Alt+162 = ó 

  Alt+153 = Ö 

U:  

  Alt+129 = ü 

  Alt+150 = û 

  Alt+163 = ú 

  Alt+154 = Ü 

 

E: 

  Alt+130 = é 

  Alt+136 = ê 

  Alt+137 = ë 

  Alt+138 = è 

  Alt+144 = É 

 

 

 

I: 

  Alt+139 = ï 

  Alt+140 = î 

  Alt+141 = ì 

  Alt+161 = í 

  Alt+152 = ÿ 

 

Div:  

  Alt 135 = ç 

  Alt 159 = ƒ 

  Alt 171 = ½ 

  Alt 172 = ¼ 

  Alt 246 = ÷ 

  Alt 128 = Ç 
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Enige tijd geleden stond ik in een winkelcen-
trum even op iemand te wachten. Je staat 
dan wat rond te kijken en ineens kwam een 
opmerking van mijn oude tante weer bij mij 
op. Als wij op straat liepen dan wees ze me 
altijd op het volgende:  “Nu  moet  je  eens  
goed  om  je  heen  kijken.  Er  lopen  miljoe-
nen  mensen  op  deze aarde rond. Ze heb-
ben allemaal een gezicht, waarvan de opper-
vlakte niet groter is dan 20 bij 25 cm met 
daarin twee ogen, een neus en een mond en 
er is er niet één gelijk”.   
  
Toen ik daar in dat winkelcentrum  stond  
viel het  mij  ook  weer  op. Mensen liepen 
langs me heen en ik ging er weer op letten, 
dan kijk  je naar die gezichten. Zeker in deze 
tijd, waarin  allerlei  bevolkingsgroepen  uit  
allerlei  culturen in ons land wonen en ook 
toen weer bleef ik  me  verbazen.  Hoe  is 
het mogelijk dat op een relatief  klein  op-
pervlak zoveel variatie mogelijk  is.  Is het de 
rimpeling van de huid, de stand van de ogen, 
de grootte van de neus, de veelzeggende 
mond of de uitdrukking van het gezicht?   

Uit het leven gegrepen 
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Petitie: Pas de pensioenwet aan 

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneer-
den als werkenden is beloofd. Die belofte zal niet worden ingelost met het wets-
voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarom: pas de 
pensioenwet aan! 
 
Ga naar de website: en vul de petitie in! 
https://www.koepelgepensioneerden.nl/Pas%20de%20pensioenwet%20aan/ 

 
  
 
Wij 
 
De Seniorencoalitie, bestaande uit de ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden 
(met Dordtse Seniorenbond), NOOM en medestanders 
  
constateren 
Dat het tijd wordt dat de overheid een belofte gaat inlossen: 
dat het koopkrachtige pensioen er komt, 
dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. 
Maar die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw 
pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarvoor moet de pensioenwet worden aan-
gepast; er moet een aantal belangrijke en wezenlijke aanpassingen in de voorge-
nomen Wet Toekomst Pensioenen komen. 
  
en verzoeken 
Pas de pensioenwet aan om blijvend te kunnen indexeren; 
Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot; 
Pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten. 
 

44.797 ondertekeningen 
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Aanmeldingsformulier 2022 
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Verjaardagskalender 

JULI   

  2 juli, mevr. J.F. Herrewijn-de Vries, 91 jaar 

  3 juli, mevr. R. Haksteen-Schaafstra, 86 jaar 

 4 juli, mevr. J.C. van Dongen-van Dijk, 85 jaar 

  8 juli, mevr. D. Sebes-Verdoorn, 92 jaar 

10 juli, mevr. A. Bondt-Blokland, 98 jaar 

10 juli, mevr. E.M. van der Stigchel, 95 jaar 

12 juli, dhr. P. Haksteen, 86 jaar 

16 juli, mevr. T.M. Gids-Brand, 89 jaar 

18 juli, mevr. W.P. Meyering-Hissink, 85 jaar 

24 juli, mevr. A.P. van Rees-de Bruin, 86 jaar 

24 juli, mevr. J. van Leeuwen-Voskuijl, 86 jaar 

24 juli, mevr. J.M. Keen Kruithof,  85 jaar 

26 juli, mevr. J. van Kempen-de Bruin, 88 jaar 

27 juli, dhr. P.A. Los, 92 jaar  

30 juli, dhr. J.J. van Rees, 92 jaar 

AUGUSTUS 

  1 augustus, mevr. J.L Mattaar-van Iersel, 87 jaar 

  4 augustus, dhr. P. Theijn, 87 jaar 

  6 augustus, mevr. J.L. Hofwegen-de Veenbrink, 85 jaar 

  7 augustus, dhr. J. van Dongen, 88 jaar 

  7 augustus, mevr. G.M. Prins, 87 jaar 

  8 augustus, dhr. J.M. Touw, 85 jaar 

18 augustus, mevr. J.P. Wapperom-Peterson,91 jaar  

22 augustus, mevr. E. Schwippert-Avis, 89 jaar 

25 augustus, mevr. P.G. van der Berg-Pleijte, 85 jaar 

27 augustus, dhr. C. van Wingerden, 90 jaar 

 

 

 

 

 

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 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. 






