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en van de werkgroep Lief en Leed 

Groen van Prinstererweg 107 
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telefoon: 078-6170761 
e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Corrie Kieboom 
secretaris  

 

Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
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Lianne van Laak 
penningmeester 
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e-mail:liannevanlaak@hotmail.com 
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George Scheen 
adjunct-secretaris  

 

telefoon: 078-6172946 
e-mail: jgscheen@gmail.com 

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

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

Co Wapperen–Peterson 
coördinator van de Reisclub 

telefoon: 078-6170022 
e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl 

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

Jan Geenen 
redactie DordtSenior  
opmaak en advertenties  

Voor adres zie colofon op pagina 2 
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  

 
   5e jaargang nummer 8 

Bezorging DordtSenior in 2020 

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

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

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

 

Het volgende blad is het november-nummer.  

U kunt het verwachten in week 45, dat is van 2 t/m 7 november. 
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Kopij voor DordtSenior van november 2020 uiterlijk  

14 oktober inleveren bij de redactie,  

Tijdelijk per adres Jan Geenen, 3315 KX Dordrecht

of per e-mail: jan@dordtsenior.nl 

Wilt u verhuisberichten en berichten van overlijden 

sturen naar de ledenadministratie,  

Aad Brinckmann (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 
 3318 DW Dordrecht  

 jan@dordtsenior.nl 
 
 De redactie bestaat uit 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Liny van Konijnenburg 

 linykonijn@kpnmail.nl  

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 Kees van Wingerden 

 c.wingerden@upcmail.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Jan Geenen 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

 Adverteren in dit blad? 

 Voor inlichtingen en/of tarieven      

 kunt u contact opnemen met  

 Jan Geenen (zie boven). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon In dit nummer 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Bezorging DordtSenior in 2020 

2. In dit nummer 
Einddatum inleveren kopij 
Colofon 

3. Bericht van de voorzitter 
naar aanleiding van de noodkreet van het bestuur 
Gezocht Activiteiten coördinator 

5. We wilde nog zo veel! 

7. Joke Herrewijn: Boekbespreking 
Toni van Dam: 'Wij zijn geen dor hout" 

9. Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken 
Zogezegd 

11. Arie van Zanten: Zonder perspectief vaart niemand wel 

13. Puzzelplekkie: woordzoeker oktober 

15. Is het griep, verkoudheid of corona? 

17. Jan Geenen: De oliecrisis van 1973/1974 

18. Dit betekend Prinsjesdag 2019 voor ouderen 

19. Zo beschermt u uw financiële gegevens  

20. Jos Hubens: de geschiedenis van de stoomraderboot SIEGFRIED 

21. Vervolg: de geschiedenis van de stoomraderboot SIEGFRIED 
Puzzelplekkie: De prijswinnaars van september 

23. Aanmeldformulier 2020 

24. Verjaarskalender 
Nieuwe vondsten: gedicht door Jan Boerstoel 
Senior Service: Belangrijke telefoonnummers 



Pagina 3 DordtSenior oktober 2020 

Naar aanleiding van de noodkreet van het bestuur

Bericht van de voorzitter      Joke Herrewijn-de Vries 

Gezocht activiteiten coördinator 

Wij als bond hebben voortdurend plannen en ideeën om diverse activiteiten te organiseren. 
Onze huidige coördinator heeft aangegeven dat zij in april met haar vrijwilligerswerk gaat stoppen. 
Wij zijn daarom op zoek naar iemand die activiteit(en) kan organiseren en begeleiden.  

Daarbij zoeken wij 'helpende handen'.  
Alleen met hulp van deze vrijwilligers kunnen  
we de diverse activiteiten ten uitvoer brengen. 

Zo was het onlangs Prinsjesdag, Prinsjes, geen 
prins meer te vinden in de huidige koninklijke 
familie. Maar die naam Prinsjesdag, zoals we 
die nu kennen, dateert uit het einde van de 
19e eeuw. In de tijd van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden vierde prins/
stadhouder Willem V op 8 maart zijn verjaar-
dag. Die viering werd in de Patriottentijd een 
uiting van oranje- en prinsgezindheid en kreeg 
de naam "Prinsjesdag". Prinsjesdag is de dag 
waarop de Koning(in) naar het parlement komt 
om de Troonrede voor te lezen. Dat gebeurde 
voor het eerst op 2 mei 1814. Die rede werd 

aanvankelijk uitgesproken ter gelegenheid van 
de opening van de zitting (vergaderperiode) 
van de Staten-Generaal. Na de grondwetsher-
ziening van 1983 begint op Prinsjesdag, de 
derde dinsdag in september het nieuwe parle-
mentaire jaar. In de Troonrede wordt uiteen-
gezet hoe het land ervoor staat en welke plan-
nen de regering heeft. Op Prinsjesdag wordt 
ook de begroting voor het komende jaar inge-
diend. 

We waren altijd gewend aan die dag, die er 
oranje uitzag, met veel paarden en dameshoe-
den. Dit jaar was dat sober, we zien weer hoe 
de corona overal gevoeld wordt. Zowel in onze 
Ouderenbond, gelijk aan alle verenigingen ligt 
bijna lam. De normale gebeurtenissen aanpas-
sen en toch het enthousiasme bewaren voor 
die tijd dat we weer normaal kunnen leven. 
Normaal met bustochten, jaarvergaderingen 
en lezingen over belangrijke zaken.  We hopen 
het bestuur en de redactie zodanig te kunnen 
aanvullen dat we kunnen functioneren als een 
Dordtse Seniorenbond zoals hij bedoeld is voor 
onze leden…  

In de vorige Dordt Senior heeft het bestuur een 
noodkreet geplaatst waarin is aangegeven dat 
we onmogelijk verder kunnen als er geen men-
sen komen helpen.  
Deze oproep is niet voor niets geplaatst. Er heb-
ben zich inmiddels drie personen gemeld waarmee 
we in gesprek zijn en die zich oriënteren op de 
Dordtse Seniorenbond. Alle drie zijn ze uitgeno-
digd om in de bestuursvergadering van 1 oktober 
te komen kennismaken en ons sfeertje te komen 
proeven.  
We weten nog niet hoe het allemaal gaat verlopen 
maar het stemt hoopvol.  

We kunnen dus door. 
Zelfs als alle drie deze mensen ons team komen 
versterken, hebben we nog meer hulp nodig.  
Met name voor de te organiseren activiteiten of 
acties naar en voor de leden hebben we nog 
versterking nodig (zie oproep hieronder). 
Het verzorgen van de advertenties in Dordt Senior 
heeft versterking nodig, dus onze hoop is ook nog 
op iemand die dit wil gaan doen. 
En mensen die mee willen denken zijn altijd van 
harte welkom.  
Het bestuur is weer hoopvol en we gaan voor een 
mooie toekomst voor de Dordtse Seniorenbond. 
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Kom proefrijden, wij hebben volop keuze  
in nieuwe en gebruikte scootmobielen! 

• Persoonlijk advies van uw vakspecialist 

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

• Kwalitatieve producten 

• Alles onder een dak 

• Goede bereikbaarheid en gratis parkeren op eigen parkeerplaatsen 

• Proefrijden onder begeleiding 

Kom voor ons  

nieuwe, uitgebreide  

en aantrekkelijke  

assortiment naar  

onze showroom. 

Bij ons vindt u: 

Uw zorgspecialist in de  

regio voor Scootmobielen,  

Rollators, Rolstoelen en 

Zorghulpmiddelen 

Noordeinde 118, 3341 LW  Hendrik Ido Ambacht | Tel. 078 68 22 307 | 
scootmobielrijnmond.nl 

Openingstijden:  

Dinsdag - Vrijdag 

10.00 - 16.00 uur 

Zaterdag en s 'avonds  

alleen op afspraak! 
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Foto: Terry de Bot 

               

Voor de Dordtse Seniorenbond is het, net als voor iedereen  

In 2020 niet zo makkelijk als voorheen  

We behartigen uw belangen nog steeds zo goed mogelijk  

En onze individuele service staat als een dijk  

 

We willen graag meer; lezingen, jaarvergadering en eindfeest  

Zoals het allemaal voorheen is geweest  

Maar dit jaar is alles anders en kan niets hetzelfde zijn  

Het bestuur wil toch iets doen, voor de gein  

 

We hadden het u al eerder toegezegd  

Als bestuur hebben we stevig overlegd  

We zijn met z’n allen een plannetje aan het smeden  

Er zit een verrassing aan te komen voor onze leden  

 

We zijn bezig om ons plan uit te voeren  

Dus gaan we de spanning vast wat opvoeren  

Zet het alvast maar op uw kalender 

De volgende Dordt Senior komt in november  

 

Daarbij… tja wat zal het zijn? 

Alleen het er naar uitkijken is al fijn.  

We wilde nog zoveel! 



 

Pagina 6 DordtSenior oktober 2020 

 



 

Pagina 7 DordtSenior oktober 2020 

 

Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

Kolja geschreven door Arthur Japin  

Arthur Japin maakte grote indruk op de lezer met 

zijn boek "De zwarte met het witte hart", het 

boek over de te vroeg gestopte choreograaf Nijin-

ski, Vaslav. Hij schrijft over historische figuren, 

ze hebben niet veel gemeen met elkaar. Behalve 

dat het buitenbeentjes zijn, die voortdurend het 

risico lopen om verschoppelingen te worden. Ze 

zijn door de acteur/schrijver vereeuwigd in zijn 

historische romans. Nu gaat het over Kolja, hij is 

acht jaar oud en doof als 

de gebroeders Modest en 

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 

zich over hem ontfer-

men. Zeventien jaar 

trekken ze met hem op. 

Reizend door Europa be-

vrijden zij de jongen uit 

zijn isolement. Wanneer 

Pjotr Iljitsj in 1893 over-

lijdt twijfelt Kolja, in-

middels 25, direct aan 

de officiële doodsoor-

zaak, cholera. De ware 

toedracht wordt verzwegen, maar stilte kent voor 

de dove Kolja geen geheimen.  Drie dagen, tot de 

staatsbegrafenis, heeft hij om de waarheid te 

achterhalen. Helemaal aan het einde wordt de 

werkelijke toedracht onthuld. Behalve over ho-

moseksualiteit draait de roman natuurlijk om 

doofheid. Want Kolja is nog eens doof in een we-

reld waar alles om muziek draait. Contact bij do-

ve mensen leg je het gemakkelijkst via de huid.  

Het snelst is de aandacht gevangen door een hand 

te plaatsen op de arm, even op de schouder, op 

de knie. Wanneer men onaangekondigd op de rug 

tikt, geeft dat een schrikreactie. Een roman met 

een stevige plot, waarin echt iets gebeurt en 

waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gebeur-

tenissen. De roman is gebaseerd op het mysteri-

euze overlijden van de bekende componist Tsjai-

kovski een dergelijk boek voldoet aan deze eisen. 

Maar niets is wat het lijkt in deze roman, waarin 

de hoofdrol is weggelegd voor Kolja Konradi, de 

dove jongen, die de gebroeders onder hun hoede 

namen. 

'wij zijn geen dor hout'     Toni van Dam 

Nog één keer kom ik terug op het duo Zwager-
man/Kelder. Was dit stel een paar weken gele-
den van mening dat ouderen bij een eventuele 
opname in een ziekenhuis hun ic-bed moesten 
afstaan aan jongeren, dit keer maakt vooral me-

vrouw Zwagerman het nog bonter. Zo schreef 
Zwagerman als columnist in het dagblad de Tele-
graaf: "Accepteer nou eens dat de mens van sap-
pig twijgje tot dor hout vervalt en dor hout moet 
nou eenmaal worden gekapt." Gelukkig werd zij 
in het programma OP1 stevig van repliek ge-
diend. Voor deze zeer boude, krenkende uit-

spraak, door de dames Gerti Verbeet, voormalig 
politica en voorzitter van de tweede kamer en 
mevrouw Nelie Kroes, voormalig politica van de 
VVD, tegenwoordig nog zeer actief o.a. Europees 
commissaris namens Nederland in de EU. Ook 
Frits Barend, eveneens gast aan deze tafel deed 
een duit in het zakje. Waarop Kelder dit keer 

een beetje op de achtergrond niet beter wist te 
doen dan een beetje schaapachtig te lachen. Nu 

weten de dames Verbeet en Kroes, ook niet meer 
de jongsten, ook wel dat Kelder en Zwagerman 
graag de pers halen met vooral provocerende uit-
spraken.  
Wat wij ouderen, in ieder geval bij mij, in het 

verkeerde keelgat schoot, is dat wij als dor hout 
worden gezien. Maar ach, dan denk ik: zelf wor-
den zij ook ouder, en naar ik hoop wijzer. 
 
Dat hoopt in ieder geval 
Tonie van Dam 
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Steeds meer AOW’ers hebben een betaalde 
baan. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden, FASv en NOOM deden onder-
zoek. Wat blijkt? Wie na de AOW schulden 

heeft, werkt steeds vaker door. Kijkend naar 
de achterblijvende koopkrachtontwikkeling van 
gepensioneerden is dat niet verwonderlijk. Ne-
derland moet waken voor een verdere achter-
uitgang. De politiek is aan zet komende Prins-
jesdag, en na de Tweede Kamerverkiezingen. 

Het aantal AOW-gerechtigden met een betaalde 
baan is de afgelopen jaren fors toegenomen. De 

arbeidsparticipatie van AOW-gerechtigden be-
droeg in 2019 naar schatting ruim 7 procent (in 
2009 was dat nog minder dan 6%). Het aantal 
AOW-gerechtigden met een betaalde baan is toe-
genomen van 138 duizend in 2009 naar 215 dui-
zend in 2019; een groei van ruim 50%. 
 

Ouderen met schulden werken vaker door 
Bijna 4 procent van de pensioenhuishoudens 
kampt met een negatief vermogen. Het aantal 
AOW-gerechtigde alleenstaanden en paren met 
een negatief vermogen en een betaalde baan is in 
2018 bijna verdubbeld ten opzichte van 2011. 
AOW-huishoudens met een negatief vermogen 

werken vaker dan gemiddeld door: respectieve-
lijk 10 en 21 procent van de alleenstaanden en 
paren met een negatief vermogen werkt door na 
de AOW, tegenover gemiddeld 5 en 13 procent 
van alle eenpersoons- en tweepersoonshuishou-
dens met een positief vermogen. 

Doorwerken vaak enige optie voor behoud van 
koopkracht. 
Waar de koopkracht van de totale bevolking zich 
positief ontwikkelde, plus zes procent, is de 

koopkracht van de meeste gepensioneerden juist 
verslechterd. De koopkracht van gepensioneerden 
lag in 2018 gemiddeld bijna vijf procent lager dan 
tien jaar eerder. Gepensioneerden kunnen zonder 
werk hun inkomenssituatie vaak niet meer veran-
deren, waardoor hun koopkracht sterk afhanke-
lijk is van de indexering van de AOW en aanvul-

lende pensioenen en van fiscale maatregelen. 
Doorwerken is vaak de enige optie voor het be-
houd van koopkracht. 
 
Voor de groep ouderen met een inkomen lager 
dan de kritische inkomensgrens, kan doorwerken 
na de AOW noodzakelijk zijn om maandelijks de 

eindjes aan elkaar te knopen. Ook de groep oude-
ren met een inkomen op of (net) boven de lage-
inkomensgrens kan doorwerken als noodzakelijk 
zien om financieel rond te komen, of om - gege-
ven de afnemende koopkracht waarmee zij te 
maken hebben - dezelfde levensstandaard te be-

houden. Maar veel ouderen, in het bijzonder ou-
dere migranten, kúnnen door hun gezondheidssi-
tuatie en arbeidsmarktdiscriminatie niet aan 
werk komen. Dat maakt de trend van ‘moeten 
doorwerken uit financiële noodzaak’ extra wrang. 
 
De seniorenorganisaties roepen de politieke par-

tijen dan ook dringend op om de koopkracht van 
senioren te verbeteren. En om dit tot speerpunt 
te maken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 
in 2021! 
 
Bron: Koepel Gepensioneerde 

• Het hele rapport is te lezen via de website 

van  www.koepelgepensioneerden.nl,  

 Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken 

Zogezegd 
Het leven is als neuspeuteren. 

Je moet er uithalen wat er is zit! 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/
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Zonder perspectief vaart niemand wel 
Arie van Zanten  

Waarom is perspectief belangrijk? 
Het credo van veel goeroes is ”Leef in het nu”, 
maar wij zijn als mensen juist uitgerust om ach-
teruit en vooruit te denken. We verheugen ons 
op de toekomst, of zijn er juist bang voor. 

Anticipatie – op iets vooruitlopen − is een bekend 

begrip uit de psychologie. Uit een onderzoek uit 
2010 uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, 
bleek dat mensen in de weken voorafgaand aan 
een vakantie een verhoogd geluk ervaren, ze zijn 
zelfs gelukkiger dan tijdens of na hun vakantie. 
Niet zozeer het feest, maar vooral de voorpret is 
het ware genot. Ons zelfbeeld wordt mede be-
paald door de wijze waarop we ons leven inplan-
nen. Samuel Johnson schreef eens ”geluk komt 
van de verwachting van een verandering” niet 
van de verandering zelf – zodra die er is verlan-
gen we naar de volgende.  
Uitkijken naar iets is bovendien een prima middel 
om stress tegen te gaan. Het werkt eenvoudig: 
als je denkt aan positieve toekomstbeelden, dan 
heb je nu eenmaal minder ruimte voor gepieker 
en doemdenken. 
En natuurlijk is en blijft deze periode van corona 
vervelend en dat kan je onzeker maken. 
Maar er is ook licht aan het eind van de tunnel. 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen hier beter 
mee om kunnen gaan als ze bezig zijn met de 
toekomst. Dit perspectief hebben we zeker als 
senioren keihard nodig. 

En werkt dit ook? 
Marc de Hond is hiervan een van de meest aan-
sprekende voorbeelden.  
In 2002 was Marc, dj bij 32FM, keeper van het 
eerste elftal van zijn voetbalclub en sinds zijn 
22e op papier een van de jongste internetmiljar-
dairs. Toen slag het noodlot toe. De waarde van 
zijn aandelen verdampte in een paar maanden. 
In zijn ruggenmerg werd een tumor ontdekt. Er 
volgde een riskante operatie. En toen sloeg het 
noodloot echt toe. Er werd na de operatie een 
bloeding over het hoofd gezien met als gevolg 
dat  Marc een dwarslaesie kreeg en nooit meer 
kon lopen. 
Ging hij bij de pakken neer zitten? Neen dus. 
Hij heeft in zijn boek 'Kracht' open en vooral in-
spirerend beschreven hoe hij hier mee is omge-
gaan en daarmee is hij letterlijk de boer opge-
gaan in theaters in heel  Nederland. 
Hij schreef ook nog een prachtig kinderboek ”De 
fantastische scheve toren van Pisa” over positief 
omgaan met anders zijn. 
 
Licht in de tunnel. 
In 2018 kreeg Marc de diagnose blaaskanker. Dit 
jaar  is hij daar aan overleden. 
In zijn boek “Licht in de tunnel” dat kort na zijn 
overlijden is verschenen, beschrijft hij openhar-
tig, liefdevol en vooral met veel humor over zijn 
ziekteverloop en eindigt hij met afscheidsbrieven 
aan zijn vrouw en kinderen, ouders en boezem-
vrienden. 
 
Wat spreekt me persoonlijk het meeste aan? 
Dat we als mensen niet zonder perspectief kun-
nen, anders vervallen we in bittere leegte . 
Wat  me nog veel meer aanspreekt, is hoeveel 
kracht mensen putten uit denken en handelen 
vanuit (toekomst) perspectief en vooral hoe hart-
verwarmend, inspirerend en ontroerend deze ei-
genschap echt is. 
Inderdaad. Zonder perspectief vaart niemand 
wel. 
 
En o ja nog een ding: lees de boeken van Marc de 
Hond ook eens. 

Laten we er niet om heen draaien. We zitten nog steeds in een periode waarin de strijd tegen de co-

rona nog lang niet is afgelopen. De kans bestaat dat we – als alles met een goed werkend vaccin hele-

maal  mee zit- er pas medio volgend jaar van verlost zijn. Dit gegeven roept de vraag op of we als 

mens wel zonder perspectief of stip op de horizon kunnen. 

Dit artikel gaat in op deze vraag, schetst het belang van een perspectief voor ons als mensen en be-

sluit met een voorbeeld van iemand die hier heel concreet inhoud aan heeft gegeven.  

Bekijk het leven eens door een ander perspectief 
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Puzzelplekkie: woordzoeker oktober 
Deze keer weer een puzzel --- met prijzen 

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

adverteerder Multivlaai. 

 

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

als diagonaal staan. Sommige woorden staan achterstevoren.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zoek onderstaande woorden in de puzzel  
OPROEP, ACTEREN, ALGE, ANALIST, BELAGEN, BELEVENIS, BLOEMEN, ELLENBOOG, FOEI, GEMS, GUN-

NING, HALFVASTEN, HOEN, KLING, KROONLUCHTER, LAWAAI, LIESBREUK, LOEF, MARGRATEN, MENTA-

LITEIT, MOES, OPEL, ROEIEN, SLEEP, SMID, SNEL, STAKKERD, STEENWORP, TANEN, TRUCK, UITHOREN, 

VATTEN, VEDETTE, WENNEN.  

 

De oplossing moet uiterlijk 20 oktober bij ons binnen zijn! 

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

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

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

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

van oktober.  

 

Veel puzzelplezier! 
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Is het griep, verkoudheid of corona? 
Covit-19 begint meestal met koorts 

Heb je een snotneus, dan vraag je je in tijden 
van corona waarschijnlijk meteen af: heb ik het? 
En hoe weet je of de griep, een verkoudheid of 
corona is? Recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat er een vaste volgorde van de eerste covid-19-
symptomen lijkt te bestaan. 
Maar eerst: wat zijn de verschillen precies? Je 
kunt griep krijgen door een influenzavirus, dat 
jaarlijks kan veranderen. Een verkoudheid kan 
worden veroorzaakt door verschillende andere 
virussen zoals het rhinovirus, het RS-virus en ook 
het coronavirus. Het coronavirus veroorzaakt de 
longziekte Covid-19. Alle drie de ziekten verto-
nen in het algemeen (in eerste instantie) ver-
koudheidsverschijnselen, wat verwarrend kan 
zijn. 
 
Griep of Covid-19? 
Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) zijn de meest voorkomende 
symptomen van Covid-19 (hoge) koorts en hoes-
ten. Andere mogelijke symptomen zijn korta-
demigheid, vermoeidheid en slijm ophoesten. 
 
Onderzoekers van de universiteit van Zuid-
Californië (USC) analyseerden 57.024 dossiers van 
Chinese coronapatiënten om meer te weten te 
komen over de symptomen. Uit hun resultaten 
blijkt dat Covid-19 meestal begint met koorts, 
gevolgd door hoesten en spierpijn. Daarna komen 
symptomen als misselijkheid en overgeven, en als 
laatste diarree. Er waren maar weinig patiënten 
bij wie de ziekte begon met buikklachten. 
 
De symptomen van griep en Covid-19 lijken veel 
op elkaar. Er is volgens de onderzoekers van de 

USC wel een verschil: bij griep begin je meestal 
eerst te hoesten en krijg je pas daarna de koorts. 
Dat kan een belangrijke aanwijzing zijn om griep 
al in het beginstadium van Covid-19 te onder-
scheiden. 
 
Incubatietijd 
Een andere aanwijzing is de incubatietijd. Als je 
griep hebt, kun je je al binnen één tot vier dagen 
snel ziek voelen. Covid-19 bouwt veel langzamer 
op. De incubatietijd van het coronavirus ligt tus-
sen de twee en veertien dagen. Het duurt meest-
al vijf tot zes dagen voordat je klachten krijgt. 
Bij een verkoudheid ontstaan de symptomen bin-
nen één tot drie dagen. 
 
Verkoudheid 
Hoest je alleen of heb je een snotneus en vertoon 
je verder geen symptomen, dan komt dat waar-
schijnlijk niet door het coronavirus. Dan ben je 
waarschijnlijk 'gewoon' verkouden. Andere symp-
tomen van een verkoudheid zijn keelpijn, hoofd-
pijn en soms spierpijn. Volwassenen hebben bij 
een verkoudheid bijna nooit last van koorts, ter-
wijl dat bij kinderen wel voor kan komen. 
 
In de praktijk kan het lastig zijn om de (volgorde 
van) symptomen te herkennen. Daarom: heb je 
klachten? Laat je testen en blijf thuis (met je ge-
zin) tot de uitslag bekend is. De uitslag bepaalt 
vervolgens of je weer naar buiten mag. 
 
Let op: check voor alle actuele informatie rond-
om het coronavirus de website van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
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De oliecrisis van 1973/1974          door Jan Geenen 

We ondervinden allen - de een wat minder dan de 

ander - veel last van de Coronacrisis. 

Vroeger waren er ook crisissen, hieronder de be-

ruchte 'OLIECRISIS' van 1973. 

 

De aanleiding 

Op 6 oktober 1973, Jom Kippoer (de Grote Verzoen-

dag), de heiligste dag van de joodse kalender, de-

den troepen van Egypte en Syrië onverwachts een 

gecoördineerde aanval op Israël. Aanvankelijk had-

den ze succes, maar op 15 oktober keerden de kan-

sen. Na een zware strijd zag Israël kans de aanval-

lers te verdrijven en te verslaan. Israël ging zelfs 

verder en veroverde op de tegenstanders de hoogte 

van Golan en hield tot de vrede met Egypte in 1979 

eveneens de Sinaï bezet. 

 

De Arabische landen die deze actie van Egypte en 

Syrië gesteund hadden waren zeer teleurgesteld 

over het verlies. Ze besloten daarom een ander wa-

pen in de strijd te gooien waarmee ze een groot 

deel van de wereld onder druk konden zetten, de 

beperking van de levering van ruwe aardolie 

(zogenaamde crude). Op 18 oktober 1973 besloot 

de OAPEC, de vereniging van alleen Arabische olie-
producerende en exporterende landen, om op ei-

gen houtje de olieprijs met 70 procent te verhogen. 

Daarnaast werd besloten om de productie van ruwe 

olie met telkens 5 procent per maand te verlagen 

totdat Israël zich uit alle bezette gebieden terugge-

trokken zou hebben. 

 

Op 19 oktober 1973 zegde Nixon, de toenmalige 

president van de Verenigde Staten, omvangrijke 

militaire steun toe aan Israël. Daarop zetten op 21 

oktober 1973 Saoedi-Arabië, Libië en Abu Dhabi alle 

olieleveranties aan de Verenigde Staten stop. Ook 

Nederland dat zeer sympathiseerde met Israël viel 

ten prooi aan een boycot. Hoewel de toenmalige 

premier Joop den Uyl nog aangaf dat Nederland 

Israël niet financieel gesteund had, besloot Algerije 

op 20 oktober 1973 om de olietoevoer naar Neder-

land volledig stop te zetten. Direct volgden Koe-

weit en nog zes andere Arabische landen dit voor-

beeld. Op 30 oktober 1973 volgde ook Saoedi-

Arabië. 

 

De oliecrisis was geboren en de gevolgen waren de-

sastreus voor de wereldeconomie omdat veel secto-

ren afhankelijk zijn van olie. In veel landen ont-
stond binnen enkele weken na het begin van de 

oliecrisis een olietekort, waardoor de overheden 

maatregelen afkondigden tot beperking van het 

energieverbruik. 

Ook voor Nederland leken de gevolgen niet te over-

zien. Niet minder dan 54 procent van de Neder-

landse olie kwam namelijk uit Saoedi-Arabië en 

Koeweit. Op 30 november nam de regering Den Uyl 

het besluit om het verbruik van benzine aan ban-

den te leggen door het instellen van een aantal au-

toloze zondagen en de uitgifte van benzinebonnen. 

Op 1 december 1973 hield Den Uyl zijn beruchte 

toespraak, via radio en televisie, tot het Neder-

landse volk om de maatregelen uit te leggen. Met 

zijn bekende sombere stem en gezichtsuitdrukking 

gaf hij aan dat er reden was voor zorg, maar dat 

daarbij niet overdreven moest worden. Hij wees 

erop dat er niet kon worden doorgegaan met het 

verbruik van brandstoffen en grondstoffen, zoals 

dat sinds 1945 was gebeurd en dat we ons moesten 

instellen op een levensgedrag met een zuiniger ge-
bruik van energie. “Zo bezien, keert de wereld van 

voor de oliecrisis niet terug” sprak hij. En Neder-

land stond achter het kabinet om niet aan de Ara-

bieren toe te geven. Nederlanders waren zeer pro-

Israël en men was bereid om de consequenties 

daarvan te dragen. 

 

De paar autoloze zondagen die er begin 1974 ge-

weest zijn waren echter voor velen een openba-

ring. Het bleek dat het prima mogelijk was om de 

zondagen zonder het gebruik van een auto leuk 

door te brengen. Op de snelwegen werd gewandeld 

en door de kinderen gerolschaatst. Dat was overi-

gens wel gevaarlijk want een beperkt aantal auto-

mobilisten had een ontheffing en snelheidsbeper-

kingen waren er toen nog niet. Dus de automobilis-

ten die wel mochten rijden gebruikten de snelweg 

als een racebaan. 
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Volgens de koning zijn vooruitzichten voor 

volgend jaar nog steeds positief, maar wat 

betekent dat voor ouderen? 
Ouderenbonden waren voor het bekend ma-

ken van de Miljoenennota al kritisch: bijna 

negen van de tien ouderen hebben geen ver-

trouwen in de koopkrachtplaatjes. Een over-

zicht van de maatregelen die met name oude-

ren raken. 
 

Pensioenen: kortingen dreigen 
Er ligt een pensioenakkoord op hoofdlijnen, maar dat moet nog verder worden uitgewerkt. Daarover is 
weinig bekend. Tegelijkertijd blijft de rente dalen en dat heeft gevolgen voor de pensioenfondsen, zo 
waarschuwt ook premier Rutte direct na de presentatie van de Miljoenennota. De pensioenfondsen 
staan belabberd voor en daardoor dreigen in 2020 kortingen op pensioen. Prinsjesdag brengt in die 
dreiging weinig veranderingen. 
 

Spaartaks: omlaag 
De lage rente zorgt er al jaren voor dat spaargeld niets oplevert. Daarom gaat ook de belasting op 

spaargeld op de schop. Vanaf 2022 wordt alleen spaargeld boven de €440.000 belast. Voor beleggingen 

en investeringen in vastgoed (tweede huizen) gaan hogere tarieven gelden. 
 
Vrijwilligers : meer belastingvoordeel 
De maximale belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie. Vrijwil-
ligersvergoeding hoger sinds 2019. 

Over de vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers en organisaties geen belasting of sociale premies te 
betalen. Met ingang van 2019 steeg de belastingvrije vrijwilligersvergoeding al van 150 naar 170 euro 
per maand. Daarbij geldt een maximum van 1.700 euro per jaar. 
 
Belasting: iets omlaag 
Vanaf volgend jaar gelden er iets lagere belas-

tingtarieven voor AOW-ers.  
(zie tabel hiernaast) 
 
Zorg: duurder 
Het kabinet gaar voor 2020 uit van een jaarlijk-
se basispremie van 1421 euro. Dat is 37 euro 
meer dan we dit jaar betalen: een stijging van 

zo’n drie euro per maand. Let op: Dit is een 
schatting van de overheid. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars dit najaar zelf hun tarieven. Vorig 
jaar schatte de overheid de stijging te hoog in. 
Dat zou dit jaar wel eens anders uit kunnen pakken omdat de overheid de collectieve kortingen voor de 
basis zorgverzekeringen aan banden legt. Die gaat van tien naar maximaal vijf procent korting. Dat 
scheelt waarschijnlijk 60 tot 80 euro per jaar. 
Het eigen risico blijft tot 2022 gelijk: 385 euro. De zorgtoeslag zal naar verwachting iets stijgen, maar 

hierover is nog niets concreets bekend. 
 
Kleine of geen hypotheekschuld: meer belasting 
De aftrek voor een kleine of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) wordt in 30 jaar geleidelijk afge-
bouwd. In 2020 daalt deze naar 93,33 procent. De gevolgen zijn afhankelijk van de waarde van de wo-
ning, maar het scheelt meestal enkele tientjes per jaar. Deze 'aflosboete' raakt met name ouderen. 

Dit betekent Prinsjesdag 2019 voor ouderen 
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Tegenwoordig versturen we bergen aan informatie over onszelf online. Daar horen ook gevoelige 
financiële gegevens bij. Denk aan inloggegevens bij het internetbankieren, correspondentie met 
financiële instanties of zelfs medische informatie. Hoe houdt u deze informatie veilig en privé? 
 
Bescherm uzelf met een VPN 

Als uw financiële gegevens in de verkeerde handen vallen kunt u zomaar een hoop geld kwijtraken. 
Helaas blijft het internet continu veranderen en tegenwoordig is een goed antivirusprogramma niet 
meer voldoende voor volledige bescherming. 
De informatie die u op websites en via apps 
verstuurt kan, ondanks antivirussoftware, na-
melijk toch door derden worden onderschept.  
Een VPN (Virtueel Privé Netwerk) biedt uit-

komst. Met een VPN wordt uw netwerkverkeer 
versleuteld voordat het wordt verstuurd. Nor-
maal gesproken kunnen externe partijen rela-
tief makkelijk meekijken met uw onlineactivi-
teiten. Denk aan overheden of internetprovi-
ders, maar ook hackers of online fraudeurs. Als 
u een VPN-dienst gebruikt zijn al uw data ech-

ter compleet onleesbaar voor buitenstaan-
ders.  
 
Welke VPN kiezen? 
− Het is wel zo fijn dat een VPN-dienst niet zorgt voor ergernis. Sommige VPN-diensten kunnen uw 

internetverbinding namelijk vertragen en ongebruiksvriendelijk zijn. Surfshark daarentegen is 

een VPN-aanbieder met zeer makkelijk te gebruiken software, een goede versleutelingstechniek 
en uitstekende snelheden. Op dit moment geeft Surfshark een korting van wel 82% op een abon-
nement voor twee jaar. Een abonnement afsluiten werkt als volgt:     

− Ga naar de website van Surfshark https://surfshark.com/nl om van de korting gebruik te maken. 
Naast de korting krijgt u 30 dagen bedenktijd, met geld-terug-garantie. 

− Maak een account aan en vul daarna uw gegevens in.  
− Download de applicaties van Surfshark op de apparaten waarmee u online actief bent. Met één 

account zijn al uw apparaten tegelijkertijd beveiligd. 
− Open de VPN-app en zet daarin de VPN aan. Vanaf dat moment bent u beschermd online.  
 
Tips & trucs 
Bovenop het gebruiken van een VPN zijn er een aantal vuistregels  (zie https://www.veiligbankieren.nl) 
bij het regelen van financiële zaken via het internet. Het komt regelmatig voor dat criminelen met 
nep-e-mails of Whatsapp-berichten proberen om mensen geld afhandig te maken. Dit wordt ook wel 

phishing genoemd, en komt steeds vaker voor.  
Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat criminelen nep-websites bouwen, die bijvoorbeeld lijken 
op de website van een bank. Het ene moment denkt u veilig te internetbankieren, en vijf minuten la-
ter bent u duizenden euro’s kwijt. Daarom volgen hieronder een aantal tips om uw onlineactiviteiten 
zo veilig mogelijk te maken: 
− Controleer dat de websiteadressen die u bezoekt beginnen met ‘https://’, voorafgegaan door 

een slotje in uw adresbalk. Dit geeft aan dat er van een beveiligde verbinding gebruik wordt ge-

maakt.  
− Verstrek nooit gegevens aan derden in situaties die abnormaal lijken, zoals op WhatsApp of via e

-mailberichten die van uw bank afkomstig lijken te zijn.  
− Via WhatsApp doen criminelen zich vaak voor als bekenden of familie en vragen dan om geld. 

Maak nooit geld over naar anderen zonder dit face-to-face te bespreken met de betreffende 
persoon.  

 

Zo beschermt u uw financiële gegevens 
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Foto Martin Liefrink 

De geschiedenis van de stoomraderboot SIEGFRIED. 
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

Sinds kort is het Binnenvaartmuseum in Dordrecht, aan boord van de voormalige duwboot  

"RENE SIEGFRIED", in het bezit van het prachtige schaalmodel (1:33) van de stoomraderboot 

"SIEGFRIED".  

 

Het model heeft jarenlang in de hal van het Zeemanshuis/Maritiem hotel aan de Willemskade in 

Rotterdam staan pronken. Het Maritiem hotel werd overgenomen door het Scheepvaart en 

Transport College (STC). Deze verbouwde - voor tijdelijke huisvesting van haar studenten - en de 

nieuwe naam werd STC-SafePort. Een mooi project maar daardoor was er geen plaats meer voor 

het model Siegfried.  

Door bemiddeling van ondergetekende heeft het STC het model geschonken aan het Binnenvaart-

museum in Dordrecht waar de SIEGFRIED nu wordt tentoongesteld op de RENE SIEGFRIED. 

 

Het raderstoomschip SIEGFRIED werd gebouwd in 1880 door scheepswerf L. Smit & Zn. In Kinder-

dijk in opdracht van rederij Maas en Rijn NV. Het schip had een lengte van 74.60 m en de breedte 

over de raderkasten bedroeg 14 m, de maximale diepgang was 1.72 m met een tonnage van 211 

ton. Het aantal passagiers dat mee kon varen was 1190. De voortstuwing bestond uit een twee 

cilinder compound stoommachine van 500 ipk waarmee het een maximumsnelheid van 18 km/uur 

kon halen.  

 

De SIEGFRIED werd, samen met haar zusterschip CHRIEMHILDE, verhuurd aan de Nederlandsche 

Stoomboot Reederij (NSR) uit Rotterdam. De schepen gingen in 1886 in eigendom over naar de 

NSR. De SIEGFRIED was de eerste van een nieuwe serie gestandaardiseerde raderboten. Deze 

”rederijboten”, zoals zij werden genoemd met hun zeegroen/witte kleur hebben vele jaren het 

beeld van de Rijnvaart medebepaald. Deze schepen waren ingericht voor vervoer van zowel pas-

sagiers als vracht. De lading werd met eigen laadbomen geladen en gelost uit de 3 laadruimen 

maar ook de brede dekken werden gebruikt voor het vervoer van stukgoederen, afgedekt met 

dekzeilen. 

Het statige raderstoomschip Siegfried heeft vele jaren met onvergetelijke waardigheid haar tra-

ject tussen Rotterdam en Mannheim bevaren. In 1931 werd zij verkocht en ingericht als drijvend 

restaurant en werd afgemeerd in Düsseldorf. In 1944 is het schip zwaar beschadigd door oorlogs-

handelingen en verloren gegaan. Het schip is dan ook gesloopt in 1945.  

 

Scheepsmodel De SIEGFRIED heeft in haar lange leven velen verbouwingen ondergaan. Het 

scheeps-model toont het schip, zoals het er vermoedelijk na een verbouwing in 1918 heeft uitge-

zien. Hoewel de bouwer fa. Bart er serieus werk van maakt scheepsmodellen zo historisch be-

trouwbaar mogelijk weer te geven, blijft het een probleem met onbekende details om te gaan. 

Een beperking, die zeker voor het model van de SIEGFRIED geldt.  

NSM – NSR De Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSM) werd in 1822 opgericht onder leiding 

van dhr. Roentgen. Met zijn stoombootmaatschappij wilde directeur Roentgen de genadeslag toe-

brengen aan het oude Beurtvaartsysteem. In 1824 voer de houten raderstoomboot ZEEUW van de 

NSM, op eigen kracht naar Keulen. Verder stroomopwaarts was de stoommachine te zwak en 

moest het schip door paarden worden getrokken. 

De NSM probeerde een monopolypositie in de Nederlandse stoomvaart te veroveren, maar dat 

mislukte. In Duitsland zagen de grote stoombotenrederijen al snel in dat beter kon worden sa-

mengewerkt dan onderlinge concurrentiestrijd aangaan. Samen zouden ze ook sterker staan te-

genover de NSM. In 1853 fuseerden de Köln-Düsseldorfer stoommaatschappijen. Zij zetten vervol-

gens een offensief in tegen de schepen van de NSM, maar een overname kon door de Rotterdamse 

onderneming worden vermeden. Op 31 januari 1859 werd besloten het gehele Rijnbedrijf van de 
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NSM met 7 passagiersschepen aan een consortium over te doen. Deze nieuwe onderneming ging op 

15 maart 1859 van start onder de naam Nederlandsche Stoomboot Reederij (NSR). De NSR nam in 

1886 de twee stoomraderboten SIEGFRIED en CHRIEMHILDE over van Reederij Maas en Rijn. Jaren-

lang onderhielden zij een dienst tussen Rotterdam en Mannheim, waarbij verschillende tussenlig-

gende plaatsen werden aangedaan. Het hoofdkantoor van de NSR was aan de Prins Hendrikkade in 

Rotterdam gevestigd, waar ook de schepen van deze maatschappij aanlegden. 

 

 

Vervolg: De geschiedenis van de stoomraderboot Siegfried 

De oplossing is: RANDSTAD 

 

Onderstaand de 2 prijswinnaars 

Winnaar. Mevr. A. Y. Tjon Pon Fong 

Winnaar. Mevr. M. van Ardenne 

 

Uw prijs, een waardebon van onze  

adverteerder wordt u toegezonden! 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van september 

Het prachtige model van de SIEGFRIED aan boord van de RENE SIEGFRIED in het Binnenvaartmuseum 

in Dordrecht. Fotoarchief: Jos Hubens. 
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Verjaardagskalender 

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

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

de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

Alarmnummer      112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

 

Plusbus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-33736189  

e-mail: plusbus@hetspectrum.nl 

 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg)  078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh  078-6492111 

Aafje Zorglijn    088-8233233 

Introns Zorglijn   078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken  06-41362309 

Stadswinkel     14078 

Sociale Dienst Drechtsteden  078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht  078-6176982 

 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar      0900-0767 

Parkinson-vereniging   078-6541024 

Alzheimer Nederland       0800-5088 

 

Het Juridisch Loket       0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden  88-1237011 

Regelzorg keuringen   088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg) 06-57414845 

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

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

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

  5 oktober: mevr. S.J. Fluit-Halst, 84 jaar 

22 oktober: mevr. M.Schelven, 88 jaar 

31 oktober: dhr. J.J.M. Bekkers, 90 jaar 

 

 

Lang deze weg willen we mevrouw van Leeuwen weer hartelijk bedanken voor de mooie kaarten  

die zij weer belangeloos heeft gemaakt  

Nieuwe vondsten: door Jan Boerstoel 
 

Wij schrijven vierentwintighonderdvijfentachtig 

Men gaat weer graven aan de kop van de Zeedijk, 

En stoot vervolgens op de sporen van een rijk 

Verleden, bijna al vergeten, raadselachtig. 

Van rond het jaar tweeduizend mompelt de geleerde 

Terwijl hij (altijd nog een zorgelijk karwei) 

Alweer een voorwerp losmaakt uit de natte klei, 

Die dat vijf lange zwarte eeuwen conserveerde. 

In het museum stalt men trots de schatten uit: 

Een mes, een colablikje, een injectiespuit… 






