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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 7 

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 oktober.  

U kunt het verwachten in week 40 dat is van 3 t/m 9 oktober. 
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Kopij voor DordtSenior van oktober 2022 moet 

uiterlijk 15 september 2022 binnen zijn bij de redactie, 

per adres Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515  

3315 KX Dordrecht

via 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)

 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. Uitnodiging: Komt dat zien en horen… Shantykoor Eb & Vloed

 Lianne van Laak: activiteiten ideeën bus 

5. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

 (Bijna) met pensioen? 

7. Henk Kroon (Focus): Melk is niet meer zo wit…  

9. Arie van Zanten: Minder management en meer (buurt)zorg 

 in Dordrecht 

11. Wim Nuy: Persoonlijk onmisbaar

Zogezegd 

12. Jos Hubens: De geschiedenis van de waterhellingen van 

Canal des Deux Mers 

13. vervolg: De geschiedenis van de waterhellingen van Canal 

des Deux Mers 

14. Minder huurtoeslag voor grote groep AOW'ers is onacceptabel 

15. Adri Vogelaar: Airconditioning in de auto 

16. Joke van Herrewijn: Verslag 1: van Dagtocht 10 augustus 

17. Klari Teunissen: Verslag 2: van Dagtocht 10 augustus

18. Poëzie 

  Sievera Meijer-den Haan: Sievera 's Waarachtigheden

20. Puzzelplekkie: woordzoeker september 

22. Aanmeldingsformulier 2022 

24. Verjaardagskalender juli en augustus

  Senior Service: belangrijke telefoonnummers

In dit nummer 
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SHANTYKOOR EB & VLOED 

Koor Eb & Vloed is een 50-koppig shantykoor dat af en toe ook een ander soort lied vertolkt, 
we laten ons verrassen. 

Wanneer? Donderdag 20 oktober 
Hoe laat? 14.00 uur  

Waar? Cultureel Centrum Sterrenburg, Dalmeijerplein 10 

Toegang leden gratis 

Niet-leden betalen € 5,-- 

Consumpties voor eigen rekening  

Info en opgeven via mail of telefoon bij Lianne (zie pagina 1) 

Uitnodiging: Komt dat zien en horen…  

Lekker bakkie koffie…  
Hanny de Jager, een van onze leden, nodigt u uit voor een kopje koffie bij haar 
thuis in het Brugwachtershuis Merwedestraat 1a (bij de Prins Hendrik brug).  

Dinsdag 4 oktober ca. 10.30 uur,  
Haar gastvrijheid is groot, haar huisje klein…. mocht het te druk worden dan wijken we uit naar het 
in de nabijheid gelegen Binnenvaartmuseum.  
Info bij Lianne via mail of telefoon (zie pagina 1) 

Is dit misschien ook iets voor u? 
Enige tijd geleden stelde ik aan een aantal leden van de Dordtse Seniorenbond de vraag: 
Wat zou u leuk vinden om te ondernemen met de Dordtse Seniorenbond? 
Een dame had een idee waarvan ik denk dat het leuk is om te onderzoeken of er belangstelling voor is.  

Uit eten gaan met een aantal mensen.  
Gewoon een datum prikken, restaurant kiezen en met elkaar uit eten gaan. 
Geheel op eigen kosten, zelf weten wat er besteld wordt en met elkaar gezellig 
samen zijn. Met 4 dames hebben we dit inmiddels uitgeprobeerd en het was reu-
ze gezellig. Zijn er mensen die hier ook in geïnteresseerd zijn?  

Laat het even weten via telefoon of mail aan Lianne (zie pagina 1).   
We gaan dan kijken hoe we dit vorm kunnen geven.  

Activiteiten: ideeën bus               Door: Lianne van Laak 
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(Bijna) met Pensioen?  

Boekbespreking                                                       Joke Herrewijn–de Vries 

'Blindgangers' geschreven door Joke J. Hermsen  

Joke J. Hermsen werd 
geboren in Midden-
meer, na haar vierde 
jaar vertrok de familie 
naar Amsterdam. Ze 
studeerde letterkunde 
en filosofie. Als docent 
en onderzoeker is ze 
verbonden aan de Let-
terkunde faculteit en 
die van Wijsbegeerte. 
Gelukkig staan voor in 
het boek informatie Van 
de belangrijkste perso-
nen. Van Bas, Iris, Jo-
han, Reindert, Ella en 

Det. De groep komt bij elkaar om het vijf en twin-
tig jarig jubileum van hun studentenclubje filoso-
fie, geheten Nil desperandum (gij zult niet wan-
hopen) te vieren. In een huisje van één van de 
leden in Wapse in Drenthe. Bas is getrouwd met 
Anna, ze hebben een tweeling die eindexamen 
doen. Iris en Johan zijn gescheiden. Ze hebben 
een studerende dochter en een goed huwelijk. 
Reindert is gescheiden van Medy en heeft met 
haar twee dochters. Ella is zijn nieuwe vriendin, 
zij heeft uit een ander huwelijk een zoon. Det van 
Vliet is alleen, ze is dichter van weinig gelezen 
dichtbundels. 

De personages zijn het verhaal. 
Zoek 
Het geluidloze gevecht 
Tussen verwachtingen van hoop
Om het niemandsland 
Van mijn bestaan. 

De winter begint vroeg. Dat besef dringt onvermij-
delijk door tot het gezelschap van de vrienden dat 
met verschillende auto’s in de vrijdagavondfiles 
door sneeuwbuien vanuit Amsterdam op weg is 
naar het Drentse buitenhuisje. Het is wat het is 
met de mensen van middelbare leeftijd getrouwd 
of al dan niet in goede harmonie gescheiden. Ver-
moeid en vertraagd bereikt de hele club inclusief 
meegenomen kroost en oude aanhang de avondlij-
ke bestemming. Alles is aanwezig voor een week-
end dat volledig uit de hand loopt. 

Joke J. Hermsen   

(Bijna) met pensioen en vraag jij jezelf af hoe je 
jouw extra vrije tijd naar tevredenheid – zinvol -
kunt invullen? Kom dan naar het Pensioendiner 
op woensdag 5 oktober 2022 van 17.00-20.00 
in het Polderwiel in Dordrecht.  

Bij het aantreden van het pensioen verandert er 
veel in je leven. Door het wegvallen van structuur 
en contact met collega's kan het een uitdaging 
zijn om voldoening uit je dag te halen. Hierom is 
het belangrijk stil te staan bij wat zin geeft aan 
jouw leven. Dit kan van alles zijn: van vrijwilli-
gerswerk tot het schrijven van dat lang gedroom-
de boek. Op 5 oktober gaan we onder het genot 
van een diner, verzorgd door Resto van Harte en 
onder begeleiding van het Centrum voor Levens-
vragen, in gesprek over jouw pensioen. Tijdens 
het diner krijg jij een beter beeld van de dingen 

die écht belangrijk voor jou zijn – en hoe deze in 
de praktijk te brengen. Het gesprek vraagt geen 
voorbereiding en wordt met maximaal 3 anderen 
op een laagdrempelige manier gevoerd. 

Het diner kost 8 euro en een reservering is ver-
plicht via www.restovanharte.nl. U kunt hier ook 
uw dieetwensen aangeven. Er is een beperkt aan-
tal plekken beschikbaar. Het adres van het Pol-
derwiel is: Dudok-Erf 58, 3315 KA Dordrecht. 

Vragen? U kunt deze stellen aan de heer Labacci, 
Restomanager, via m.labbaci@restovanharte.nl -
06 15657626 
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Openingstijden: 

Dinsdag - vrijdag

10:00 -16:00 uur 

Zaterdag en ‘s avonds 

alleen op afspraak  
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De ontwikkeling m.b.t. 

onze veestapel ging vroe-

ger gepaard met reclame-

spots die betrekking had-

den op de zuivelindustrie. 

Een koe op badslippers en 

zonnebril sprong in een 

zwembad waardoor er een enorme vloedgolf ont-

stond, “ik heb nog zogezegd geen bommetje” is 

inmiddels 25 jaar geleden en werd op miraculeuze 

wijze door Peer Mascini vertolkt. Het was de bes-

te reclame uit 1997..., het aantal koeien toen lag 

zo rond de 1,6 miljoen en stikstofproblematiek 

deed men alsof het niet bestond…! 

Focus wil niet verzeild raken in de stikstofproble-

matiek maar zal als onafhankelijke een beeld ge-

ven opgedoken uit rapporten welke informatie 

geven over de omvang van onze veestapel. Met 

name megastallen, varkensstapel en pluimveehou-

derij. Per definitie zijn de sectoren onderverdeelt 

in melkvee, vleesvee en vleeskalveren, varkens, 

leghennen, vleeskuikens, eenden en kalkoenen. 

De karikaturale uitbeelding in het liedje van 

Alexander Curly met de koeien staan op springen 

was destijds ludiek echter er werd een beroep 

gedaan op de verantwoordelijkheid van Guus en 

verder niks. We kijken er nu anders tegenaan we 

zitten volop in de stikstofproblematiek dus oplos-

sing is nog lang geen kat in, t bakkie…! Er zijn im-
mers ook konijnen, struisvogels, schapen, alpa-

ca’s, nertsen, geiten, paarden, broeikassen met 

fossiele energie voor winterse komkommerteelt 

en industrie. 

Volgens Willy Wortel is de megastal een verzame-

ling van meerdere megastallen op één locatie. Er 

is sprake van megastal als op die locatie meer die-

ren leven dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvar-

kens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 

250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 gei-

ten…! De megastal is in 4 jaar met een kwart ge-

stegen van 801 in 2017 naar 999 

in 2022… De omvang van de var-
kensstapel ligt rond de 12 mil-

joen dat is exclusief grote aan-

tallen wilde zwijnen die in de 

natuur gaten lopen te graven... 

Je zou bijna zeggen ‘er zijn net 

zoveel varkens als inwoners in 

NL. Wat had je gedacht van 

‘melk de witte motor’, let op!  

Nederland telt nu 3,8 miljoen 

stuks rundvee die niet alleen lopen te grazen 

maar staan net zoals in het leger in rotten opge-

steld in een megastal dat is nou juist de clou want 

één redelijke koe geeft 27 liter melk per dag (25 

pakken melk/dag) dit komt neer op 8000liter/j., 

dat wordt dan 9.125 melkpakken/j. van één melk-

koe...! Er staan 1,57 miljoen melkkoeien geregi-

streerd waaruit volgt 1.570000 X 9.125… mijn zak-

rekenmachine komt niet zo ver, dat is al veelzeg-

gend… 

Het meest stoere dier op deze planeet is de kip of 

nog beter ‘karate-kip’. Nadat ik de info over kip-

pen had gelezen dacht ik ‘zit ik nu wel goed? Ja-

zeker Nederland telt 100 miljoen kippen dan 

praat je niet als een kip zonder kop...! Likkebaar-

dend zit nu een gemodificeerde Sussex kip in het 

productieproces, zij legt gemiddeld 260 eieren/ 

jaar...! De keuze voor de business ligt voor de 

hand want de Barnevelder legt maar180 eieren/ 

jaar en voor de Sussex wordt dat een gekakel van 

jewelste in dit geval rollen er 260 x120.000 x 999 

= 31.168.800 van de band, om ze te bakken is een 

Gronings-gasveld nodig. Een kip wordt van nature 

5 tot 10 jaar oud er zijn uitzonderingen maar in 

de pluimveehouderij wordt een plofkip 42 dagen 

oud., als ze 2kg. weegt wordt ze vervangen, een 

scharrelkip 56 dagen en de bio-kip 70-80 dagen… 

Een vogel in de vrije natuur legt enkele eieren/j. 

voor haar voortbestaan. Schrale troost dat zeker 
maar wat had je vervolgens gedacht van 850.000 

schapen daar kan je minstens 

300.000 truien van breien.., 

verder 482.000 melkgeiten die 

produceren geen pindakaas 

maar geitenkaas.., ja joh er 

komt geen eind aan. Uiteinde-

lijk was de club van Rome 

(1968) toch op de goede weg ! 

Gelukkig is de vangstquota 

voor sommige vissoorten min-

der beperkt en daar is Focus 

wel blij mee want ik pak ze bij de staart en laat 

de smaakpapillen feestvieren…  Industrie vergeten 
zegt u..?, nee hoor aan de 2de Maasvlakte heeft 

men een kolencentrale uit de mottenballen ge-

haald men kon dit niet meer onder de pet hou-

den, als je vragen hebt sta je twee maanden in de 

rij, ons smartphonekabinet is met verlof.  

Tot Focus. 

Ik ga met de trekker…  

FOCUS 

Melk is niet meer zo wit…  
Door Henk Kroon (Focus) 

Op naar het zwembad... 

Ik heb liever vla... 

Karatekip pikt be-
hoorlijk in je kuif 
door die stikstof… 



Pagina 8 DordtSenior september 2022 

 



Pagina 9 DordtSenior september 2022 

Minder managent en meer (buurt)zorg  
in Dordrecht?                            Door: Arie van Zanten 

Dit keer staat buurtzorg centraal in deze column. Sinds kort is deze organisatie ook in Dordrecht 
gevestigd. Ze onderscheidt zich door juist te kiezen voor zorg in plaats van (te veel) management.
Voldoende reden hier extra aandacht aan te besteden. 

Ontstaan stichting buurtzorg.  
De stichting buurtzorg is in 2006 opgericht door 
Jos de Blok. Kenmerk is dat de stichting werkt 
met zo min mogelijk managers.  De verantwoorde-
lijkheid ligt bij de uitvoerende zorgverleners, de 
zogenoemde zelfsturende zorgteams. Uitgangs-
punt is dat zorggeld niet wordt besteed aan ma-
nagement, maar aan de uitvoerende zorg zelf. 

Buurtzorg spreekt aan.  
Het idee en de werkwijze van buurtzorg spreekt 
duidelijk aan. De organisatie heeft een jaaromzet 
van circa 362 miljoen. Buurtzorg telt inmiddels 
13.500 medewerkers en breidt steeds meer uit. 

Buurtzorg Dordrecht?  
Ook Dordrecht kent inmiddels een vestiging van 
stichting buurtzorg. De contact gegevens zijn on-
deraan deze column vermeld. 

Is dit een aanwinst?  
Uiteraard zal de tijd dit moeten leren, maar de 
komst van stichting buurtzorg is zeker 'winst'.
Om te beginnen valt er nu nog meer te kiezen 
voor de senior die zorg nodig heeft. Buurtzorg 
heeft mijns inziens ook best sterke kanten.
De sterkste is dat je meer waar 'zorg' dus voor je 
geld krijgt en minder management. Voor de cliënt 
is dit prettig, maar ook voor de medewerker (m/v) 
want die is verlost van de overdreven controle op 
tijd via de telefoon bij binnenkomst en vertrek. Er 
is ruimte om oog en oor voor elkaar te hebben als 
mensen in plaats van 'tijd is geld' en de kwaliteit 
contact staat centraal.  

Er speelt nog meer.  
Onze Seniorenbond hanteert als uitgangspunt dat 
we zo lang mogelijk de regie over ons leven in ei-
gen hand zouden moeten houden en zo min moge-
lijk afhankelijk zijn of worden van anderen. De 
opvatting en werkwijze van stichting buurtzorg 
komt hier echt dichtbij in de buurt. 
Oud worden is per slot van rekening geen taak-
straf. Het is een levensfase waarin je samen met 
degenen die je lief en dierbaar zijn betekenis kan 
geven aan het hier en nu en daar elke dag je 
kracht aan ontlenen.  
Het is fijn dat we dit kunnen en mogen doen.
Onze kracht zit mijns inziens niet in apart maar 
juist in samen. Of het nu gaat om het realiseren 
van het idee van (krasse) knarrenhoven of gezelli-
ge dingen doen met leeftijdgenoten. Juist door 
dingen samen te doen, staan we een stuk sterker. 
Daar zit nou juist onze kracht.  

Ervaringen met buurtzorg delen?. 
Ben heel benieuwd of u cliënt bent (geweest) van 
stichting buurtzorg en wat uw ervaringen zijn.
Ik stel het erg op prijs deze te vernemen. 

Contactgegevens stichting buurtzorg Dordrecht.
Singel 78 3311 SJ Dordrecht 
Telefoon: 06-57514200 

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 
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Persoonlijk onmisbaar                             Door: Wim Nuy 

Sinds ik staande kan plassen heb ik een wat moeizame verhouding met hiërarchie.                               
Als overtuigd aanhanger van het gelijkheidsbeginsel en het liberalisme zie ik geen enkele aanlei-
ding anderen hoger en zeker ook niet lager in te schalen dan mezelf. Er bestaan in mijn beleving 
dus geen begrippen als; bazen, meerderen of minderen. Ik verafschuw deze kwalificaties.   

Deze wrevel begon al toen ik als achttienjarige, 

namens de koningin nog wel, een uitnodiging 

ontving van defensie om me te melden voor de 

“keuring militaire dienst”. Deze koningin kende ik 

alleen van verhalen over een wat overhaastig 

nachtelijk vertrek met een marine-fregat vanuit 

IJmuiden toen onze Oosterburen in 1940 wat al te 

nadrukkelijk kwamen buurten. Ze bleven maar 

liefst vijf jaar. De strakke, op bevelende toon ge-

hanteerde orders in het schrijven deden vermoe-

den dat deze keuring eenzijdig zou zijn. Zij gin-

gen mij keuren en wat ik ervan vond was niet aan 

de orde! Voor de zekerheid had men een gratis 

treinkaartje bijgesloten vanaf elk Nederlands 

station richting Roermond want daar wilden ze 

gaan kijken wat ze van me vonden. Het was een 

retourtje dus ik hoefde die dag nog niet te blijven. 

Nadat mannen in groen tenue aandachtig mijn fysiek 

hadden aanschouwd, vaststelden dat ik kon horen en 

zien en zelfs interesse toonden in mijn urine was het 

anatomische gedeelte van de keuring afgerond. Na een 

kort gesprek waarin ook mijn opleiding aan bod 

kwam schreef mijn gesprekspartner “analfabeet” 

op het formulier. Ik deed net of dat ik het niet 

kon lezen want zo’n eerste dag wil je niet gelijk 

dwarsliggen, en vertrok goedgekeurd en wel rich-

ting station. Met mijn nautische achtergrond was 

ik ingedeeld bij de “opleiding vrachtwagenchauf-

feur” en dat leek me wel logisch.       

                                                                                

Nu was mijn vader destijds tevens mijn werkge-

ver. En een goede in die zin dat hij veel werk gaf. 

De beloning daarentegen bleef daarbij wat achter 

dus conformeerde ik me aan het gezegde; “Mijn 

werkgever doet net of hij mij heel veel betaalt en 

nu doe ik net of ik heel hard werk”. Hij kreeg het 

echter wel voor elkaar om, enkele dagen voordat 

onze landsverdediging aan mij werd toever-

trouwd, vrijstelling te bewerkstelligen op grond 

van “persoonlijke onmisbaarheid binnen zijn be-

drijf”. Dat dit verzoek tot vrijstelling alles te ma-

ken had met mijn mini minimumloon – voor mijn 

gage wilde namelijk niemand mijn werkzaamhe-

den overnemen – dat werd het leger niet verteld 

dus trapten ze in dit verzoek tot vrijstelling. Ik 

ging dus verder door het leven als de laagst be-

taalde persoonlijk onmisbare burger. Het leger en 

de koningin zouden het zonder mij moeten doen.   

Achteraf denk ik dat het voor zowel de land-

macht, de eventueel toekomstige vluchtroutes 

van ons koningshuis en ook voor mezelf beter is 

dat we niet van elkanders diensten gebruik heb-

ben gemaakt. Ik heb nog nooit iets gedaan wat 

een ander me met stemverheffing beval en dat 

was daar toch zo’n beetje de gewoonte geloof ik.   

Wim Nuy 

Zogezegd 

“De zeespiegel stijgt sneller dan verwacht.”  
Heel Holland zakt. 

Vanwege privacy zijn naam, adres en registratienum-

mer onherkenbaar gemaakt 
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De geschiedenis van de waterhellingen van Canal 
des Deux Mers.  
 Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 
Tijdens de maritieme studiereis door Zuid-Frankrijk hebben wij de kanalen bezocht die de Atlan-

tische oceaan met de Middellandse zee verbinden, “de kanalen van de twee zeeën”. 
Het oudste kanaal uit de 17e eeuw het Canal du Midi, verbindt de Middellandse zee met de rivier 

de Garonne die uitmondt in de Atlantische oceaan. De Garonne is slecht bevaarbaar met haar 
wisselende waterstanden. Voor de bevaarbaarheid heeft men parallel aan de Garonne het Canal 

latéral  à la Garonne aangelegd die begint bij Toulouse om bij Castets en Dorthe in de Garonne 
te eindigen.  

Montech 
Het 194 km lange Canal latéral à la Garonne 

telt 58 sluizen, die schepen konden schutten 
tot maximaal 30 m. In de jaren 70 van de vorige 

eeuw werden de sluizen verlengd tot de zgn. 
Freycinetmaat, spitsen van 38,50 m lengte. De 

5 sluizen van Montech zijn niet verlengd. Er 
werd naast deze sluizen een experimenteel 

kunstwerk gebouwd nl. het Pente d’eau de 
Montech, de eerste waterhelling ter wereld, in 
bedrijf gesteld in juli 1974. 

Bouw 

Allereerst is parallel aan de sluizen een kanaal 
van 443 m gebouwd als een betonnen bak met 

rechte wanden. De bodem loopt over die af-
stand met een helling van 3 procent op. Dat is 

genoeg om de 13.30 m hoogteverschil, van de 5 
sluizen, te overbruggen. Aan de bovenzijde van 
de betonnen bak is een sluisdeur gebouwd om 

te voorkomen dat het boven gelegen pand, via 
de betonnen hellingbaan, leeg loopt in het on-

derste pand van het kanaal.  
De hellingbaan staat over het grootste gedeelte 

droog. Alleen in het laagste gedeelte is water 
te zien in de vorm van een wig. Aan beide zijde 

van de waterhelling bevindt zich een locomo-
tief, elk 1000 pk, die aan de bovenkant star 

met elkaar verbonden zijn. De locomotieven 
rijden door middel van rubberen banden, over 

een betonnen vangrail en worden daarmee in 
het gareel gehouden.  

Werking 
Nadat een schip dit kanaal aan de onderzijde 

binnengevaren is, laat het treinstel een deur 
zakken, welke voorzien is van waterdichte rub-

beren rollen. Het schip wordt afgemeerd aan, 
de van stootkussens voorziene, neergelaten 

deur. Voor deze deur ontstaat nu een 125 m 
lange, 6 m brede en bij de deur een 3 m diepe 
waterwig, waarin het schip drijft. Het treinstel 

duwt deze waterwig, inclusief het schip, met 
een snelheid van 4,5 km/uur omhoog. De druk 

De waterhelling van Montech op het lateraal kanaal de Garonne. Hier is het schip aan de bovenzijde ingevaren en 

wordt zij, door middel van het treinstel, naar beneden gereden.  Foto archief: Jos Hubens.  
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Vervolg: De geschiedenis van de waterhellingen van Canal 
des Deux Mers.  
op de deur loopt nu op tot 260 ton. Als de wa-
terwig de bovendeur bereikt gaat waterniveau 

stijgen, terwijl de wig korter wordt. Als het wa-
terniveau van de waterwig gelijk is met het bo-

venkanaal, gaat de deur open en kan het schip 
simpelweg haar reis vervolgen. Het omgekeerde 

is natuurlijk ook mogelijk, dan vaart het schip 
met haar voorsteven tegen de deur van het 

treinstel. De bovendeur wordt gesloten en het 
treinstel rijdt bergafwaarts. Overigens is de se-
rie van 5 sluizen van Montech nog steeds in be-

drijf, want de waterhelling is voor jaren terug 
buiten gebruik gesteld.  

Fonsérannes 

Het 240 km lange Canal du Midi heeft 66 sluizen 
en begint in Toulouse en eindigt in de Middel-

landse zee. Aan dit kanaal bij Fonsérannes, 
vlakbij Béziers, is in de jaren 80 van de vorige 
eeuw nog een Pente d’eau gebouwd. De water-

helling van Fonsérannes is een U-vormig kanaal 
van 314 m lang, 5% hellend en 6 m breed met 

een hoogteverschil van 13.60 m. Het principe is 

gelijk aan Montech, maar Fonsérannes heeft 
een meerijdend remmingwerk. Dit kunstwerk is 

echter maar kortstondig in bedrijf geweest. 
Beide kunstwerken zijn geschikt voor een Pe-

nische (spits) van 38.50 m lang, Enkele sluizen 
van het Canal du Midi zijn echter nooit meer 

verlengd. De beroepsvaart op deze kanalen is 
vrijwel verdwenen en de vaart bestaat uitslui-

tend nog uit pleziervaart. Deze maken gebruik 
van de, ernaast gelegen, 9 trapssluis. Na de 
bouw in 1857, van het aquaduct over de rivier 

de Orb, bij Béziers zijn twee sluiskolkjes over-
bodig geworden. De kolken zijn, zoals gebruike-

lijk in dit kanaal, ellipsvormig gebouwd. De 17e 
eeuwse constructeurs waren bang dat de grond-

druk te groot zou zijn en dan zouden de sluis-
muren in het water worden gedrukt. Het Canal 

du Midi is een waar meesterwerk met heel veel 
bijzondere kunstwerken, bedacht en uitgevoerd 
door Pierre Paul Riquet en is dan ook niet voor 

niets op de UNESCO werelderfgoedlijst komen 
te staan.  
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Minder huurtoeslag voor grote groep AOW’ers is 
onacceptabel 

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als de plannen 
van het kabinet doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. Het gaat hier om een groep 
ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet voor niets huurtoeslag. 

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet langer uitge-

gaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag van € 520 per maand. 

Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van bijvoorbeeld € 700 euro, zal dus minder 

toeslag krijgen. 

De Seniorencoalitie – een samen-
werking van de ouderenorganisa-
ties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Ge-
pensioneerden en NOOM – vindt dit 
onbegrijpelijk. De koopkracht van 
deze groep AOW’ers is al sinds 
2010 uitgehold. Met de huidige 
energiecrisis en de toenemende 
inflatie neemt hun koopkracht al-
leen maar verder af. 

De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, vinden de ge-
zamenlijke seniorenorganisaties. Deze reactie hebben ze op 22 juli toegezonden aan de betrokken de-
partementen via een zogenoemde internetconsultatie. 

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen van de Senio-
rencoalitie. Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector in aanmerking te laten 
komen voor huurtoeslag. Al jaren is te zien dat senioren die een huis huren in de vrije sector een 
steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, zonder enige vorm van compensatie. 
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Airconditioning in de auto                   Door: Adri Vogelaar 

Hoe krijg ik de temperatuur in mijn auto het snelst 
omlaag? 
Wegrijden met geopende ramen, de airco op zijn 
koudste stand en de blower op zijn hoogste 
stand. Wanneer de airco koude lucht begint te 
blazen de ramen sluiten en de recirculatiestand 
inschakelen. Daardoor hoeft de installatie geen 
lucht van buitenaf te koelen en is het sneller 
koud. Als de auto op de gewenste temperatuur is, 
de recirculatiestand uitschakelen en een warmere 
temperatuur instellen. Schakel vlak voor het uit-
stappen de airconditioning uit. Dat helpt om de 
overgang van koud naar warm te verkleinen. 

Sinds het zo warm is, ruik ik een vieze sokkenlucht als 
ik de airconditioning aanzet. Hoe komt dat en hoe 
voorkom ik dat? 
Het kwaad geschiedt op de verdamper, waar het 
koel, vochtig en donker is en zodoende een prima 
verblijfplaats voor bacteriën en schimmels. Door 
de airco vijf tot tien minuten voor het verlaten 
van de auto uit te zetten, droogt de verdamper 
door de rijwind en verdwijnt de condens uit het 
systeem. Eenmaal aangetaste systemen kunnen 
bij een bedrijf met een STEK-keurmerk (Stichting 
Erkenning voor de Koude technische bedrijven) 
worden gereinigd met desinfecterende middelen. 

Mijn auto verbruikt meer brandstof dan normaal. 
Komt dat doordat de airconditioning overuren 
maakt? 
Ja. Airco 's gebruiken extra brandstof (3 tot 10 
procent) en kosten motorvermogen (5 tot 10 pk), 
afhankelijk van de omstandigheden. Vooral auto's 
met een automatische versnellingsbak verbruiken 
aanzienlijk meer dan auto's met een handbak. 
Tests van TNO wezen uit dat het brandstofver-
bruik dan tot 27 procent kan toenemen. Wanneer 
het extra verbruik door de airconditioning wordt 
vergeleken met het rijden met open ramen, is 
het verschil echter minimaal. 

Zijn auto's met airco veiliger tijdens deze hitte? 
Ja. Bij een temperatuur van 35 graden aan boord 
neemt de kans op ongelukken sterk toe. Niet al-
leen omdat de bestuurder slaperig wordt, maar 
ook omdat rijden onder dat soort omstandigheden 
is te vergelijken met de auto besturen met een 

alcoholgehalte van 0,5 promille. Automobilisten 
met de airconditioning aan reageren letterlijk 
koeler op verkeerssituaties. Zij kunnen zich beter 
concentreren, ervaren minder stress en hebben 
een hoger reactievermogen. Het beste is de airco 
op niet lager dan 20 graden en niet hoger dan 26 
graden af te stellen. 

Slijt een airco sneller als je ' m intensief en langdurig 
gebruikt? 
Nee. In theorie gaat een airconditioning een au-
toleven lang mee. Wel kan de aandrijfriem slijten 
en wanneer de airconditioning niet regelmatig 
wordt gecontroleerd, verkort dat de levensduur 
aanzienlijk. Wanneer het straks koeler wordt, 
moet de airconditioning ook minstens een keer 
per week worden aangezet. Dit om het koelsys-
teem te smeren, anders gaat het extra koudemid-
del lekken. Een plas water onder de auto is tij-
dens deze hitte normaal. Het is condenswater van 
de airconditioning. 

Is een airconditioning dan niet onderhoudsvrij? 
Nee. Per jaar verliest ' ie bij normaal gebruik zo'n 
6 tot 8 procent koudemiddel. Dat moet op peil 
worden gehouden. Ook moet worden gekeken of 
zich geen rottende bladeren in de luchtinlaat be-
vinden. Om het jaar een controle bij een bedrijf 
met STEK-erkenning verdient aanbeveling, ook 
om te kijken of de aandrijfriem intact is en de 
slangen niet zijn beschadigd. Wanneer uw eigen 
garage geen STEK-erkenning heeft, is op internet 
het dichtstbijzijnde bedrijf te vinden: 
www.bovag.nl. 

Ik heb last van beslagen ruiten als de airco aanstaat. 
Hoe komt dat? 
Dat komt doordat de ruiten aan de binnenkant 
van de auto vies zijn. Door het gebruik van de 
airco ontstaat er aanslag op de ruiten, waardoor 
deze sneller beslaan. Wanneer ze regelmatig van 
binnen schoon worden gemaakt, verdwijnen de 
beslagen ramen sneller. 

Hoe koud mag ik de airco zetten? 
Het verschil tussen buiten- en binnen lucht mag 
niet meer dan zo'n 8 graden Celsius zijn. Mensen 
die problemen hebben met hun bloedsomloop 
kunnen zelfs flauwvallen, als de overgang tussen 
warm en koud te groot is. Dit kan tevens leiden 
tot een verkoudheid. De blower ook niet direct 
op het lichaam richten. Dit kan spierklachten, 
zoals een stijve nek veroorzaken. In de regel vol-
staat een maximaal verschil van vijf graden tus-
sen binnen en buiten. Dat is ook beter voor het 
brandstofverbruik.  
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Verslag 1: Dagtocht 10 augustus                        

Een boottocht  door de Biesbosch1!  
door Joke Herrewijn 

10 augustus was de dag. Allereerst een bezoek 
aan het Binnenvaartmuseum aan boord van de 
René Siegfried. Deze is afgemeerd in het Wantij 
aan de werf de Biesbosch 94 in Dordrecht. Het 
feest begon met koffie en koek. Daarna was een 
rondleiding door het gehele museum begeleid 
door mensen, die er heel veel verstand van had-
den. Er werd verteld over een scheepswrak, dat 
bij de monding van de Dordtse kil boven water 
was gehaald. Om het wrak te kunnen behouden 
moest het geconserveerd worden, zodat komende 
generaties dit wrak kunnen blijven bewonderen in 
het Museum René Siegfried. Een bezoek daaraan 
is zeker een aanrader!  

Om 12 uur werd er lekkere, vers gemaakte, toma-
tensoep uitgedeeld. De broodjes met kaas, warme 
worstjes gingen erin als de bekende koek. Om  
13 uur werd er ingescheept aan boord van de his-
torische Veerdienst 3. Deze boot heeft van 1910 
tot 1929 dienstgedaan als pont voor voetgangers 

en fietsers tussen Wieldrecht en ’s-Gravendeel 
Hierna werd het schip tijdelijk uit de vaart geno-
men en in de Nieuwe Haven te Dordrecht afge-
meerd. Een gezellige boot, historisch aantrekke-
lijk. Het was warm, maar een zacht briesje zorg-
de voor de broodnodige verkoeling. Voor hen, die 
net te veel in de zon zaten had Lianne doekjes 
met een emmertje water bedacht. Daardoor werd 
niemand naar van de hete zon.  
Goed over nagedacht.  

Dat een brug omhoog moest omdat we er niet on-
derdoor konden was spannend en een extraatje: 
het hele verkeer staat stil, omdat Veerboot 3 dat 
wil!! De prachtige groene Biesbosch met hier en 
daar paarse pluimen was aanlokkelijk om te zien. 
Kano’s en motorbootjes grappige voertuigen waar 
je op je knieën op zit terwijl je peddelt. Kleine 
strandjes waar kinderen speelden en volwassenen 
lagen te zonnen. Er werd naar bevers uitgekeken, 
al waren wat afgekloven takken te zien, een be-
ver niet.  

Een prachtige tocht was ten einde. 

Foto's: Aad Brickmann 

Foto's: Aad Brinckmann 



Pagina 17 DordtSenior september 2022 

Verslag 2: Dagtocht 10 augustus          

Een boottocht door de Biesbosch 2! 
door Klari Teunissen 

Met 31 mensen van de “Dordtse Seniorenbond” 
waren we die dag te gast op het museumschip 
“René Siegfried”. Hier werden we verwelkomd 
met koffie en koek.  

Na het welkomstwoord van Lianne en uitleg door 

Jos, werden we in twee groepen verdeeld. Stuur-
boord en bakboord. (Hoe kan het anders op een 
schip). Nu begon de rondleiding door het muse-
um. Dit was erg interessant en leerzaam. 

Wie er niet bij is geweest kan elke donderdag en 
zaterdag gratis het schip bezoeken. Erg de moei-
te waard. Hierna volgde een heerlijke lunch met 
soep en broodjes, melk, karnemelk, koffie en 
thee. Toen we allemaal verzadigd waren, gingen 

we aan boord van de historische “Veerdienst 3” 

waarmee we een prachtige tocht door De Bies-
bosch en langs het stadsfront van Dordrecht gin-
gen maken. 
Er werd steeds met flesjes water rondgegaan om 
ons eigen vocht op peil te houden. En, niet te 
vergeten, de natte gele doekjes om in je nek, of 
op je hoofd te leggen. Dit alles in verband met de 
warmte. Wat is er toch goed voor ons gezorgd! 
Om 15.30 uur werd er weer aangemeerd bij de 
“René Siegfried”. 

Dit was het einde van een heel gezellige en leer-
zame dag. 

Ik wil langs deze weg alle mensen bedanken die 
ervoor hebben gezorgd dat we deze geweldige 
dag konden meemaken.   

Wat hebben we genoten!! 

Bedankje!  
Graag wil ik iedereen bedanken voor de leuke dagtocht, alles was zo goed geregeld met water en zo 
voorde warmte .Zie uit naar het volgende uitstapje Diny Hartman 

Foto's: Lies Romijn 
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Poëzie 

Romantiek van de boeren door Joke Herrewijn 

met een kip en met een koe

Gaan we daar toch weer naartoe?

Alle boeren over de toeren 

met het stro in van die balen

asbest, troep en oude banden

liggen op de weg te branden 

om de poen zo diep af te dalen

Romantiek toen van de boeren

werkelijk, wezenlijk niet te doen!! 

Natuur door: Onbekend 

De natuur geeft inspiratie 

voor kunst en cultuur 

we kennen allemaal de gratie 

de natuur die is zo puur 

de eerste bloemen van het voorjaar

als een snaar op een gitaar 

en als in herfst de bladeren vallen

dan zijn ook de rapen gaar 

kon het maar altijd zomer zijn 

die temperaturen zijn fijn

maar ook winter is broodnodig 

met sneeuw en strenge vorst 

en de regen die moet vallen 

want de bomen hebben dorst. 

overdenkingen 

Sievera 's Waarachtigheden           Door: Sievera Meijer-den Haan

(waarheid, oprechtheid, werkelijkheid) 
't weer, weer. 
   
Het is de meest gestelde vraag,

wat doet het weer vandaag? 

Er wordt zo raar over, gesproken,

zoals in het voorjaar "geroken". 

Ook hoor je keer op keer, 

het is vandaag toch "honde weer".

Dan vriest het weer dat het kraakt 

en de zon die heel de dag "blaakt". 

En er valt ook regelmatig "mot" regen,

en ook van boven komt alle "zegen".

Een misdaad begaan er ook velen, 

ik hoor ze praten over "pijpen stelen". 

Of de regen valt met bakken uit de lucht, 

dat alles is maar een gerucht. 

Er bestaat ook een speciaal weer voor boeren,

toch blijft het weer de gemoederen beroeren. 

Zomers door: Toon Hermans 

Zomers van toen 

Zijn groener en warmer

Zomers van nu 

Zijn een tikkeltje armer 

Maar straks zijn de zomers

Van nu net zo groen 

En zo warm. Want dan zijn het

De zomers van toen… 

De tuin door: Toon Hermans 

De bomen 

Komen uit de grond 

En uit hun stam de twijgen 

En ied’reen vindt het heel gewoon

Dat zij weer bladeren krijgen

We zien ze vallen naar de grond

En dan opnieuw weer groeien

Zo heeft de aarde ons geleerd

Dat al wat sterft zal bloeien. 
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Puzzel mee en maak kans op één van de twee cadeaubonnen ter waarden van € 10,00, te besteden 
bij één onzer adverteerders.  

Zo werkt een woordzoeker: alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige 
letters worden meermalen gebruikt. Als u alle woorden hebt gevonden. Vormen de niet gebruikte 
letters een woord, gezegde, slogan, term of wetenswaardigheid.   

Puzzelplekkie: woordzoeker september 

De oplossing moet uiterlijk 20 oktober 2022 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, Jan Geenen 
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advertentie 

Bij de VSP telt iedere Dordtenaar mee 

VSP legt in haar beleid het accent op sociale huur 

en midden huur. Bij nieuwbouw stellen we ons op 

het standpunt 30% sociale huur, 30% middeninko-

mens 40% hogere segment. Daarbij zetten wij ons 

in voor de ouderen en voor levensloopbestendig 

bouwen, maar tegelijk willen we de jongeren bin-

den aan onze stad. Voor de senioren denken we 

aan (Knarren)hofjes, in hun oude vertrouwde wijk 

met daarbij natuurlijk wel de nodige voorzieningen 

in de buurt zoals gezondheidszorg, supermarkt en 

openbaar vervoer. 

VSP schetst u graag een mooi toekomstperspectief dat wij voor en met u nastreven. Een 

toekomstperspectief, maar wel één die ook realistisch en haalbaar is. En dat is een Dor-

drecht waar mensen respectvol ouder kunnen worden, waar zij duurzaam en veilig ge-

huisvest worden in hun eigen vertrouwde wijk. Waar de mensen elkaar kennen en naar 

elkaar omkijken. Dat erin en om het complex zorg en aandacht voor elkaar beschikbaar 

is, en dat er een gezamenlijk punt is om met elkaar te eten, bijvoorbeeld in een ge-

meenschappelijke ruimte van gebouwen. Want samen eten verbindt. Maar ook dat er 

een ontmoetingsplek is voor biljart/bingo/bridge, niet alleen voor senioren maar ook 

voor hen die bij voorbeeld hun baan verloren hebben in de afgelopen moeilijke tijd.  

Daarvoor is het nodig dat we op wijk- en buurtniveau kijken naar wat er nodig is. En dat 

er passende ontwikkelingen zijn in het bouwen en voorzieningen. En dat bij nieuwbouw 

de verdeling 30-30-40 wordt gehanteerd. 

Als we het hebben over het gezamenlijk eten, de ontmoetingsplek en de zorg en aan-

dacht hoeft dan niet persé in verschillende gebouwen. Juist het samenbrengen in één 

gebouw, op één plek ongeacht wiens initiatief het was, is efficiënt. De schotjes mogen 

weg. Daarbij is het belangrijk dat de zorginstellingen wel herkennen dat het buurthuis 

de plek is waar ze hun voorlichting kwijt kunnen over bijvoorbeeld beginnende dementie. 

Dordrecht als dementie vriendelijke stad.  

De wereld wordt steeds complexer met instituties, grote organisaties, …de menselijke 

maat sneeuwt onder. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor mensen die nieuw in Ne-

derland zijn, laaggeletterden of voor andere mensen die wat meer zorg en ondersteu-

ning nodig hebben. Als er dan laagdrempelige ontmoetings-/eetplekken zijn, is het be-

langrijk om goed te kijken naar positionering van de sociale wijkteams. Natuurlijk is hun 

rol en taak belangrijk en zijn ze om die reden welkom, maar we vinden het belangrijk 

dat de plek laagdrempelig en toegankelijk is en dat de mensen elkaar eerst leren ken-

nen. Zoals bij Buitenwacht, waar de natuurlijke ontmoeting plaatsvindt.  

Margret Stolk

               VSP Dordrecht 

Foto Thymen Stolk 
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Aanmeldingsformulier 2022 
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Verjaardagskalender 

  1 september, dhr. C. van Eijsden, 88 jaar  

  6 september, dhr. J.G. Scheen, 90 jaar 

  6 september, dhr. H.D. van Gelder, 90 jaar 

  7 september, mevr. S.C. Wegman-Diependaal, 85 jaar 

11 september, mevr. C.J.M. Rentenaar- van Bedaf, 91, jaar

16 september, mevr. W.H. van der Linden-Halsema, 92, jaar

17 september, mevr. H.A. Theijn-van de Sluis, 90 jaar 

18 september, mevr. H.C. Bouman-Monster, 91 jaar

19 september, mevr. J.M van Eijsden, 86 jaar 

21 september, mevr. M. van Ardenne, 88 jaar 

24 september, dhr. A. van der Schaar, 86 jaar 

29 september, mevr. L. Bodt-van Holten, 91 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 september 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. 






