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Nico Babbeko 
Voorzitter  
 
Telefoon: 06-27240559 

Hans Ardon 
Secretaris  
 
 
 
E-mail: info@dordtsenior.nl 
Contactadres: Van Ravesteyn-erf 515, 3315 DW Dordrecht 

Lianne van Laak 

penningmeester 

 

Hooikade 10, 3311 CD Dordrecht 

telefoon: 06-46428542 

e-mail: liannevanlaak@hotmail.com 

IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82  

Aad Brinckmann 
Ledenadministratie, acquisitie  
en public relations  
 
 
Telefoon: 06-51838053 
Email: a.brinckmann@upcmail.nl 

Wilma Molendijk 
bestuurslid algemene zaken 
 
commisie ‘Lief en Leed’ 
telefoon: 078-6173566 
e-mail: wilmamolendijk@gmail.com 

Lies Romijn 
Commissie: Activiteiten en Reizen     
 
Telefoon: 06-10588672 
E-mail: r.romijn2@kpnmail.nl 
 

Anne de Lange 
Beleid van gemeente en politiek  
 
telefoon: 06-83179776 
e-mail: a_de_lange@hetnet.nl 

Rob Nabarro 
Beleid van gemeente en politiek  
coördinatie bezorgers ledenblad 
 
Telefoon: 06-44404880 
E-mail: rob@nabarro.nl 
(via de mail heeft de voorkeur) 

Jan Geenen 
redactie DordtSenior 
 
Van Ravesteyn-erf 515, 
3315 DW Dordrecht  
telefoon: 06-48219666 

Wij zijn lid van Koepel gepensioneerden en 
FASv - Federatie van Alg. Seniorenverenigingen 
 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 

  

Bezorging DordtSenior in 2023 

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 maart 2023.  

U kunt het verwachten in week 9 dat is van 27 februari t.m 5 maart 2023. 
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Kopij voor DordtSenior van maart 2023 moet  

uiterlijk 9 februari 2023 binnen zijn bij de redactie. 

Zie voor de contactgegevens hier rechts in de colofon 

Verhuisberichten en berichten van overlijden of het opzeg-

gen van uw lidmaatschap uitsluitend sturen naar de ledenad-

ministratie. Telefoon: 06-5183 8053  

Email: a.brinckmann@upcmail.  

 

 

 
 

 DordtSenior is het maandblad 
 van de leden van de Dordtse  
 Seniorenbond. Het verschijnt  
 10 keer per jaar (niet in de  
 maanden januari en augustus). 
——————————————————- 
 
Redactieadres DordtSenior 

p/a Jan Geenen 

Van Ravesteyn-erf 515 

3315 DW  DORDRECHT 

Telefoon: 06-4821 9666 

jan@dordtsenior.nl 

 

De redactie bestaat uit 

Jan Geenen 

(zie redactieadres boven) 

Joke Herrewijn-de Vries 

jherrewijn@hetnet.nl 

Henk Kroon 

henkkroon38@gmail.com 

 

Vormgeving en opmaak 

Jan Geenen 

jan@dordtsenior.nl 

 

Coördinator bezorgers 

Rob Nabarro 

06-44404880 

rob@nabarro.nl 

(via de mail heeft de voorkeur) 

 

LET OP: Klachten over de  

bezorging van dit blad  

uitsluitend bij Rob Nabarro 

(zie boven). 

 

Website Dordtse Seniorenbond 

www.dordtsenior.nl 

 

Adverteren in dit blad? 

Voor inlichtingen en/of tarie-

ven kunt u contact opnemen met 

Aad Brinckmann (zie pagina 1). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 
(Collectie drukkerij RAD) 

Colofon 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Bezorging DordtSenior in 2023 

2. In dit nummer 

Verhuisberichten en berichten van overlijden, of opzeggen,  

sturen naar? 

Einddatum kopij inleveren 

Colofon 

3. Van de bestuurstafel 

5. Contributie 2023 

7.   Verslag feestmiddag 15 december 

9.   vervolg: Verslag feestmiddag 15 december 

    Lies Romijn: Sponsors bedankt!  

    Belastingservice 2023 

11. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking 

Uitnodiging 3-bondenoverleg  

12. Jos Hubens: De geschiedenis van Parlevinkers en proviandboten 

13. Vervolg: De geschiedenis van Parlevinkers en proviandboten 

Oproep: Leden voor het vervoersplatform Drecht- en wijkhopper 

14. Wim Nuy: Weerbare Pech 

16.  Henk Kroon (Focus): Op deze plek draai ik 4 poten uit…  

    Zogezegd: 

18. Arie van Zanten: Ode aan 2022 

20. Leuke maandelijkse activiteit voor 55-plusser 

22.  Adri Vogelaar: Een schermafdruk maken? 

    Joke Herrewijn-de Vries: Poëzie     

24. Verjaardagskalender: maart 2023 

Werkgroep Lief en Leed 

Senior Service: belangrijke telefoonnummers 

 

In dit nummer 
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Magda Hensen is gestopt als bestuurslid en in 2023 

nemen we ook afscheid van Anne de Lange. Door 

alle mutaties is het bestuur van onze bond weer 

volledig. Het dagelijks bestuur wordt gevormd 

door voorzitter Nico Babbeko, secretaris Hans  

Ardon en penningmeester Lianne van Laak. Bij de 

eerst volgende bestuursvergadering in februari 

2023 worden de taken van de algemeen bestuurs-

leden Lies Romijn, Aad Brinckmann, Rob Nabarro 

en Wilma Molendijk verder uitgewerkt.  

 

Naast de bestuursverkiezing zijn het jaarverslag 

2022 en het financieel verslag over afgelopen jaar 

aan de orde geweest. Het komend jaar zal voor 

onze bond mede in het teken staan van het gene-

reren van meer inkomsten, omdat de begroting 

2023 onder druk staat van de alsmaar stijgende 

kosten (en het bestuur niet de kosten van het lid-

maatschap van onze bond wil verhogen). 

Ook zijn we bezig met het maken van een jaar- 

activiteitenplan van onze bond.. Denk aan het 

plannen van bijeenkomsten, 3 bonden overleg, 

overleg en afstemming met andere bonden en het 

eindejaarfeest 2023. De inbreng tijdens de alge-

mene ledenvergadering wordt hier zeker in mee-

genomen. In de volgende editie van dit blad ko-

men wij daar op terug. 

 

Verder volgen wij de politieke onderwerpen zoals 

wonen, zorg, energie etc. op de voet. Hierbij heb-

ben wij ook contact met de gemeente Dordrecht 

enerzijds maar ook met de Koepel en Federatie. 

 

Wekelijks wordt onze website www.dordtsenior.nl  met 

het laatste nieuws gevuld. 

  

Namens het bestuur, 

  

Hans Ardon, 

Secretaris  

 

Van de bestuurstafel                                                   

Beste leden,  

 

Het bestuur wenst u allen een gelukkig en gezond 2023 toe.   

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering in december 2022 is besloten dat de secretaris een stukje na-

mens het gehele bestuur en werkgroepen in dit blad schrijft.  Op deze manier willen wij jullie betrek-

ken bij onze activiteiten en plannen. 

 

Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering op donderdag 19 januari 2023 zijn nieuwe be-

stuursleden gekozen: Nico Babbeko, Hans Ardon, Lies Romijn en Rob Nabarro. Ook is gemeld dat Lianne 

van Laak aan haar laatste jaar als penningmeester is begonnen. Om haar belangrijke financiële activi-

teiten “warm” te kunnen overdragen is het van belang dat deze vacature zo spoedig mogelijk wordt 

opgevuld.  
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Dordrecht februari 2023  

 

 

Geacht lid, 

 

Ook voor 2023 is de contributie ondanks de inflatie ongewijzigd gebleven, dus: 

€ 17,50 standaard lidmaatschap.  

€ 30,00 standaard lidmaatschap met evt. 2de  lid wonend op het zelfde adres. 

 

Dit schrijven is te beschouwen als de factuur voor uw contributie 2023. 

Wij zien uw betaling graag uiterlijk 28 februari 2023 tegemoet en wel op ons 

bankrekeningnummer IBAN NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond;  

of Dordtse Seniorenvereniging, sommige banken herkennen ons onder deze naam . 

 

Een en ander onder vermelding van contributie 2023, uw naam en voor zover 

mogelijk uw lidmaatschapsnummer. 

 

Het niet betalen van de verschuldigde contributie kan gevolgen hebben voor 

eventuele deelname aan te organiseren evenementen 

 

 

Uiteraard is deze herinnering niet van toepassing voor leden die hun contri-

butie reeds hebben voldaan! 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Het bestuur Dordtse Seniorenbond 

 

   2023 



DordtSenior jaargang 8 nummer 1                           februari 2023 

pagina 6 



DordtSenior jaargang 8 nummer 1                            februari 2023 

pagina 7 

15 december waren de genodigden vanaf 13.00 
uur van harte welkom. Het koor van A-Meezing 
was ook gearriveerd in zaal de Troubadour van 
de Gravenhorst. De gehele zanggroep was overi-
gens vocaal al aanwezig zonder überhaupt een 
noot gezongen te hebben. Ik houd het erop dat 
de stemmen gesmeerd werden. Langzamerhand 
liep de zaal vol. De beide dames van de controle 
en consumptiebonnen uitgifte, en niet te verge-
ten de financiën, waren non-stop bezig.  
 
Om ca. 13.30 uur ging A-Meezing los. Fantastisch 
wat een geweldig koor en dat onder de meer dan 
bezielende begeleiding van John Stinissen. Diver-
se bekende oudhollandse liedjes passeerden de 
revue. Wat mij betreft over het algemeen lekkere 
meezingers. Nu moet ik eerlijk erkennen dat ik 
nog nooit een dirigent heb meegemaakt die los 
van het dirigeren ook nog eens regelmatig op de 
loop ging in de zaal en zich daarbij veelvuldig 
neervlijde op diverse tafels. Dit geschiedde overi-
gens wel voornamelijk bij de dames. Zo rond 
14.45 uur werd er een pauze ingelast. Dit was 

mede noodzakelijk om het koor maar ook de diri-
gent weer op adem te laten komen. De kelen 
werden uiteraard weer gesmeerd. Onze gasten 
werden weer van diverse drankjes voorzien 
(hulde overigens aan de bediening; was ronduit 
fantastisch!). 
 
Lianne en Ankie begonnen inmiddels de Bingo in-
stallatie te activeren en de Bingo ging van start. 
Vervolgens ging de loterij van start en iets zei mij 
dat de prijzen wel erg veel richting koorleden 
gingen, Van tevoren wezen we al waar de prijs 
naar toe zou gaan. Ik weet het niet hoor tegen-
woordig met al die complottheorieën. Maar er 
gingen tijdens trekken van de loterij vele prijzen 
naar de koorleden.  
Na de loterij trekking ging het koor weer los. De 
dirigent werd steeds beweeglijker. Ik had het 
idee dat hij soms vergeten was dat er nog een 
koor stond. Deze laatste opmerking neem ik ove-
rigens voor eigen rekening. Inmiddels was ook 
Justine Pemmelay op komen draven en zij zong 
een paar bekende liedjes; begeleid door het koor 

Lees verder op pagina 7 

Verslag feestmiddag 15 december     Door: Aad Brinckman 



DordtSenior jaargang 8 nummer 1                           februari 2023 

pagina 8 



DordtSenior jaargang 8 nummer 1                            februari 2023 

pagina 9 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Gezien mijn leeftijd heb ik besloten per 1 maart 2023 
te stoppen als vrijwilliger bij de Belastingservice van de Dordtse Senioren Bond. Gelukkig heeft zich een 
hele goede opvolger aangediend, die ca. 25 jaar ervaring heeft bij de Belastingservice van de FNV als invul-
ler en instructeur.  
Zijn naam is Martin Kösters en hij is bereikbaar via telefoon en e-mail (zie onderaan deze pagina). 
Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij gesteld heeft. Ik heb het met heel veel plezier gedaan.  
 

Met vriendelijke groet,  
Jan van der Gijp Barendregt 
 
 
Wist u dat: uw aangifte over 2023 vóór 14 juli binnen moet zijn!   
Wist u dat: u dit jaar weer gebruik kunt maken van onze Belastingservice!  
 

Mocht u het lastig vinden om zelf uw aangifte inkomstenbelasting te doen of weet u niet hoe u toeslagen 
moet aanvragen, dan kunt u een beroep doen op de Belastingservice van de Dordtse Seniorenbond. De be-
lastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. U kunt de bescheiden bij hem in de brievenbus doen. Als 
dat niet lukt, komt hij de stukken bij u ophalen en vult hij de aangifte bij zichzelf thuis in. Daarna brengt 
hij de stukken bij u terug, voorzien van een uitgeprinte aangifte en een overzicht, waaruit blijkt hoeveel u 
moet betalen of terugkrijgt.  
 

De gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer-, en printkosten kunnen door de belastinginvuller in rekening 
worden gebracht, als dit van tevoren aan u is meegedeeld.   

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

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

Voor verzoeken om hulp bij het invullen van uw belastingformulier kunt u telefonisch of via  
e-mail terecht bij de coördinator van de Belastingservice, de heer Martin Köster. Hij is bereik-
baar via 078-6162580 en 06-21260714 en per mail martin.kosters@gmail.com . 

Belastingservice 2023 

Vervolg: verslag feestmiddag 15 december  
en niet te vergeten de geweldige muziek  die door 
Hans de Bruin werd verzorgd. De middag zou niet 
compleet zijn geweest zonder bijdrage van Cees 
v.d. Meer, de spreekstalmeester voor deze mid-
dag. Niet alleen Justine Pemmelay gaf acte de 
préséance. De Dordtse zangeres Elisjeba Wesenha-
gen trad ook op. Onder de begeleidende achter-
grond van het koor bracht ook zij een paar liedjes 
ten gehore. Intussen was de bediening weer rond-
gegaan met diverse hartige hapjes. 
  
Al met al neem ik mijn petje af (zal er eerst één 
moeten kopen!) voor de fantastische organisatie 
door met name Lies Romijn. Maar laat ik niet ver-
geten dat er meer handen betrokken waren voor 
het welslagen van deze middag.  
 
We kunnen en mogen gelukkig weer evenementen 
etc. organiseren. Laten we hopen dat deze dag 
weer een stimulans geweest mag zijn voor verdere 
activiteiten. Mochten de eventuele “niet leden” 
interesse hebben om hun status naar “leden ”om 
te buigen schroom niet en neem gerust contact 

met ons op.  Bedankt iedereen voor het welslagen 
van deze gezellige en naar meer smakende mid-
dag in de Gravenhorst. 
 
 
Sponsors Bedankt!!!   
Namens de Dordtse Seniorenbond Dordrecht wil ik 
de sponsoren die een bijdrage hebben geleverd 
t.b.v. de Bingoprijzen voor onze senioren, harte-
lijk bedanken!  
 
Dit zijn:  
Plus 't Lam Eesterenplein, Winkelcentrum Bieshof.  
Plus 't Lam, Damplein, Dubbeldam. 
Libra Gezondheidswinkel,  
Zigo tabak/cadeauwinkel winkelcentrum Bieshof.   
Frans v.d. Hoogen, wijnhandel winkelcentrum Bieshof.  
Jumbo Merwedestraat. 
 
Mede dankzij uw bijdrage hebben heel veel senio-
ren kunnen genieten van een leuke middag!  
 

Lies Romijn, Activiteiten commissie 
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Boekbespreking                                                       Joke Herrewijn–de Vries 

‘Fortuna’s kinderen’ geschreven door Annejet van der Zijl  
In 1818 stapt de jonge Leon 
Herckenrath, afkomstig uit 
Monster in het Westland, aan 
boord van het schip dat hem 
over de oceaan naar Amerika 
zou voeren. Hij ontvluchtte 
zijn verarmde vaderland om 
fortuin te gaan maken in de 
Nieuwe Wereld. Een geluks-
zoeker noemde van der Zijl 
hem – toevallig eveneens de 
term waarmee vluchtelingen 
tegenwoordig worden aange-
duid. Leon kwam terecht in 
Charleston, weelderig maar 

gruwelijk. Want de rijkdom rustte op de slavernij. 
Hij had al snel succes in zaken. Zijn grootste geluk 
vond hij in de elf jarige slavin Juliette, hij kocht 
haar vrij in 1820 – de akte bestaat nog – en liet haar 
het leven kiezen dat zij wilde. Een paar jaar later 
trouwden ze en stichtten in het diepste geheim een 
gezin. Niet de verhouding zelf, heel wat witte man-
nen onderhielden relaties met zwarte vrouwen – 
maar het huwelijk en de gelijkwaardigheid tussen 
de geliefden waren onvoorspelbaar. De slavernij-
wetten werden steeds strenger uit angst voor een 
opstand. Voor Leon werd het leven levensgevaarlijk. 
Hij besloot om zijn vrouw en kinderen één voor één 
naar Nederland te smokkelen. De opzet slaagde. Ze 
woonden op het Landgoed Geerbron.  

Van der Zijl vertelt het verhaal uitgebreid. Ze kreeg 
contact met een verre nazaat van de familie, bij 
wie een in gouden lijst gevat portret van Virginie 
tevoorschijn kwam. Op dat moment verscheen de 
geschiedenis van de oudste dochter van de Hercken-
raths en die van haar man Ko Fremery, die zich Ja-
mes liet noemen, voor van der Zijls geestesoog, die 
kon ze niet ongeschreven laten. James, zoon van de 
beste vriend van Virginie’s vader in Monster, bleek 
uit hetzelfde hout gesneden als zijn schoonvader 
een slimme zakenman met veel lef en gevoel voor 
avontuur, die schatrijk was. Bovendien slaagde Ja-
mes er wel in om Virginie, zijn halfbloedbruid, twin-
tig jaar nadat zij als meisje uit Charleston was ge-
smokkeld, als trotse dame terug te voeren naar haar 
land van herkomst.  

In Fortuna’s kinderen heeft Annejet van der Zijl ge-
schiedenis van twee generaties gelukzoekers (die ze 
inmiddels fortuinzoekers noemt)  en hun nazaten 
samengesmeed in een familiekroniek die de hele 
19e en een deel van de 20e eeuw beslaat. De nage-
laten persoonlijke documenten van de Fremery’s 
stelde haar in staat te doen waar ze goed in is: het 
verleden beeldend tot leven te wekken. Dit boek is 
geschreven zonder opgelegde moraal. Ze gebruikt 
de woorden  “blank “en “slavin “, die van sommigen 
zelfs in historisch perspectief niet meer zouden mo-
gen klinken. 

In Dordrecht functioneren drie ouderenbonden. Eenmaal per jaar organiseren deze bonden het zgn. 3-
bondenoverleg waarbij alle leden van deze bonden worden uitgenodigd. De organisatie wordt bij toer-
beurt door één van de bonden georganiseerd, in samenspraak met de Adviesraad WMO & Jeugd.  
In dit kader organiseert de Dordtse Seniorenbond op 23 maart 2023 deze bijeenkomst. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden in zaal de Troubadour (Gravenhorst), Vijverlaan 1002 in Dordrecht 
(Dubbeldam) en zal beginnen om 13:30 uur. Het einde van de bijeenkomst wordt verwacht rond 16:00 
uur. 
 
Het doel van de bijeenkomst zal zijn om de aanwezigen mee te nemen in de actuele en toekomstige ont-
wikkelingen in wonen en de zorg en dan met name voor de Dordtse situatie. 
 
Daartoe zijn drie inleiders uitgenodigd: Margret Stolk (lokale politiek), Debora van Veen (Buurtzorg) en 
Frans Schoenmakers (oprichter van een wooncomplex voor ouderen). Uiteraard wordt er na de inleidin-
gen door de aanwezigen met de inleiders over de diverse onderwerpen gediscussieerd. 
   
Graag willen wij u uitnodigen deze bijeenkomst bij te wonen. Omdat wij graag willen weten hoeveel be-
langstellenden wij kunnen verwachten, verzoeken wij u om u aan te melden bij Lies Romijn, telefoon-
nummer 078-6160904 of via emailadres r.romijn2@kpnmail.nl.  

Uitnodiging 3-bondenoverleg 
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De geschiedenis van parlevinkers en proviandboten  
 Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

Het thema van het Binnenvaartmuseum in Dordrecht in 2023 is toeleveringsbedrijven voor de bin-
nenvaart. De historie van het niet meer bestaande parlevinkersberoep en de proviandboten wor-
den hierbij extra uitgelicht.  

De herkomst van het woord parlevinker is niet 
duidelijk. Wel lijkt het vast te staan dat de oor-
spronkelijke parlevink(er) een vogel was: een vink 
die zich ophield in de omgeving van een vinken-
baan, een terrein met netten waarin vinken ge-
vangen werden. Maar vanwaar dat parle? Als ver-
klaring wordt gewezen op de uitdrukking par l’oc-
casion (bij toeval), gebruikt voor vinken die zel-
den op de baan komen en die men bij toeval te 
pakken krijgt. Een gedachte aan de betekenis: 
parlement (druk gepraat) en parlementen 
(kibbelen) heeft misschien ook een rol gespeeld. 
In vroeger eeuwen kon een parlevinker ook een 
kromprater zijn. Misschien was dat wel de oudste 
betekenis en ontstond daaruit de venter. 
Een parlevinker wordt in de Van Dale omschreven 
als een kleinhandelaar in grutterswaren en vee-
voer, in het bijzonder iemand die met een bootje 
langs de schepen vent.  
Kortom een parlevinker of proviandboot is een 
varende supermarkt, te vergelijken met de vroe-
ger rijdende SRV wagen.  
 
Op het water 
De kleine bootjes die op het water aan het venten 
waren, zijn aan een bepaalde kleurcode te her-
kennen. Bootjes van opkopers waren voorzien van 
een rood-wit geblokte rand. De roeiersvletten in 
de zeehaven die de trossen van zeeschepen aan 
wal brachten waren voorzien met een zwart-wit 
geblokte rand. Parlevinkers waren te herkennen 
aan een groen-wit geblokte rand rondom de provi-
andboot. De goederen die door de parlevinkers 
aangeboden werden, zijn heel divers. Zo voorza-

gen de parlevinkers de schippers van levensmid-
delen als melk, kaas, eieren, koffie en aardappe-
len. Maar ook hooi, textiel. Een handelaar die olie 
en scheepsbenodigdheden zoals zeil, tuigage en 
ijzerwaren verkocht was ook een parlevinker, 
maar werd niet zo genoemd. Dit was een tagrijn. 
De parlevinkers verdienden in het algemeen goed. 
Het is echter ook zwaar werk met lange dagen. 
Daarbij werkten de vrouwen net zo hard mee als 
de mannen. 
 
In Zeeland 
Met de opening van het kanaal door Zuid-
Beveland in 1866 ontstaat in Wemeldinge en 
Hansweert een geheel nieuwe bedrijfstak: die van 
parlevinkers. Deze handelaren in kruidenierswa-
ren zorgen ervoor dat passerende schepen, wach-
tend of tijdens het schutten van de sluizen wer-
den bevoorraad met allerlei goederen en levens-
middelen. Vanuit een bootje, te voet, met de 
fiets of later met de brommer verkopen ze hun 
waren. De parlevinkers die niet over een eigen 
proviandbootje beschikken, werken op de sluizen-
complexen van Wemeldinge en Hansweert. Van de 
sluismeesters horen ze meestal waar een schip 
moest afmeren. Vervolgens snellen ze met hun 
fiets en bestelling naar de desbetreffende plek. 
Het duurt vaak enige tijd voordat de schepen af-
gemeerd liggen, pas dan kunnen de parlevinkers 
hun klanten bedienen. De handel wordt vervol-
gens handmatig aan boord gebracht. Soms is dit 
een hele toer, zeker als bij laagwater tijdens het 
schutten het water een paar meter zakt. Met 
zware zakken op hun rug moesten de parlevinkers 
dan de ijzeren ladders af. Over het algemeen 
wordt er contant betaald. In 1965 telde het ka-
naal door Zuid-Beveland zesentwintig parlevinkers 
in Wemeldinge en tweeënveertig stuks in Hans-
weert. Zo voorspoedig als de groei van parlevin-
kers na 1866 ging, zo abrupt kwam het einde, 
ruim honderd jaar later. Met de opening van het 
Schelde-Rijnkanaal in 1975 en het verleggen en 
verruimen van het Kanaal door Zuid-Beveland, 
bijna twintig jaar later verdwijnen de laatste par-
levinkers. En daarmee verwerd het parlevinken in 
en rondom het Kanaal door Zuid-Beveland tot een 
uitgestorven beroep.  
 

De parlevinker met roei proviandboot langszij.  
Fotoarchief: Jos Hubens 

Lees verder op pagina 13 
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Vervolg: De geschiedenis van  parlevinkers en proviandboten 
 
Aan de grens 
Van Rotterdam naar Bazel waren onderweg veel  
proviandboten. In Lobith Tolkamer moest opva-
rend uitgeklaard en afvarend ingeklaard worden 
bij de Nederlandse Douane. Dit gaf oponthoud  
voor de passerende schepen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bij deze grenspassage tussen 
Nederland en Duitsland extra veel diverse parle-
vinkers waren gestationeerd. In 1953 werd daar 
de slagerijboot Jan Peet in de vaart genomen. In 
Millingen aan de Rijn was een drijvend bunker-
steiger van Fina, de Rijn en Waal. Hieraan konden 
schepen langszij gemeerd worden om brandstof te 
bunkeren. Een gedeelte werd ingericht als super-
markt en was daarmee de eerste drijvende super-
markt. Gelijktijdig kon de bemanning van de 
schepen gasolie bunkeren en boodschappen doen. 
In Lobith volgde op het bunkersteiger van Shell 
waarop kruidenier annex bakkerij Lutjenhuis haar 
winkel aan de wal uitbreidde naar op het water. 
Door deze ontwikkeling werden parlevinkers 
steeds schaarser tot zij uiteindelijk ook hier van 
het water verdwenen. 
 
Op de Maas 
Bij kanalisatie van de Maas werd in 1926 bij Bel-
feld een stuw met bijbehorende sluis gebouwd. 
Hier moesten de vele schepen geschut worden 
wat veel wachttijd met zich meenam. Een ideale 
vestiging voor een parlevinker. In 1932 begon de 
familie van Hooren dan ook met een proviand-
boot, met de toepasselijke naam: Time is Money. 
Drie generaties lang heeft de familie van Hooren 
deze onderneming uitgevoerd. Uiteindelijk be-
sloot Wim van Hooren op 28 april 2008 het parle-

vinkersbedrijf te stoppen. De Time is Money was 
daarmee, na zesenzeventig jaar, de laatste provi-
andboot op de Maas, in Nederland en misschien 
zelfs wel van Europa geworden. Voor de Time is 
Money werd een ligplaats gezocht om de geschie-
denis van parlevinkers te laten zien. In het voor-
jaar van 2009 nam het Havenmuseum in Rotter-
dam de proviandboot in bruikleen van Wim van 
Hooren. De rekken werden gevuld met lege le-
vensmiddelen verpakkingen. Samen met de parle-
vinkersvlet Waterwinkel, de ex Binkie van de An-
delse Maas, zijn zij nog de enige zichtbare parle-
vinkers van Nederland. Bij (binnen)water gerela-
teerde festiviteiten is de Time is Money in binnen- 
en buitenland een graag geziene gast.  

De moderne proviandboot Hans, van de firma Pastoor uit 
Lobith Tolkamer. Fotoarchief: Jos Hubens 

Reist u regelmatig met de Drechthopper of de Wijkhopper?  
En wilt u meedenken hoe het beter kan?  
Wordt dan lid van het Vervoersplatform!  
 
Het Vervoersplatform adviseert Stroomlijn over de Drechthopper en de Wijkhopper. Stroomlijn is de 
organisatie die het vervoer regelt. In het Vervoersplatform zitten twee vertegenwoordigers van elke 
gemeente in de Drechtsteden. Op dit moment zijn er geen vertegenwoordigers uit Dordrecht.  
Het Platform komt drie keer per jaar bij elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de wacht- en 
omrijdtijden en de informatie over het vervoer.  
 
Wilt u lid worden van Vervoersplatform of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Mariëtte Teunissen, info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912. 

Oproep: leden voor het Vervoersplatform Drecht- en Wijkhopper  
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Weerbare pech                                         Door: Wim Nuy 
Hebben wij onze nazaten wel voldoende weer-

baar opgevoed? Dat vroeg ik mezelf af toen ik  

onlangs een studentenleider hoorde vaststellen 

dat zij tot een “pechgeneratie” behoorde. Wat 

het ongemak in kwestie was dat haar tot deze 

uitspraak voedde is me ontgaan maar ik vond het 

in ieder geval zo futiel dat ik een glimlach niet 

kon onderdrukken. Tijdens de coronaperiode had 

ik al eens een andere studenten-voorvrouw, zon-

der met haar ogen te knipperen haar lotgenoten 

horen betitelen als “een verloren generatie”. 

Haar uitspraak betrof de beperkingen die genera-

tiegenoten ondervonden van Covid.  

 

Stel nu dat de met pech overladen mevrouw de 

zo gewenste status van een “pechgeneratie” als 

titel mag dragen hoe noem je dan een leeftijdge-

noot die met een terminale ziekte zijn of haar 

laatste dagen in een hospice telt? Of wanneer ie-

mand waar je zwaar op leunde vroegtijdig van je 

wordt weggenomen, hoe noem je dat dan? Of als 

je in Oekraïne woont en de winter zonder gas, 

licht en drinkwater door moet brengen omdat een 

infantiele narcist in Rusland zijn wapenarsenaal 

op jouw verblijf heeft gericht. Dat is pas pech! Of 

vette pech, naar modern taalgebruik. Voor al het 

overige hebben we bij ons aantreden hier op aar-

de de tool ‘humor’ en ‘zelfspot’ meegekregen om 

ons te wapenen tegen ongemak, want meer is het 

niet.  

 

En een verloren generatie? Tot een verloren gene-

ratie behoor je in mijn beleving wanneer je in 

1900 geboren bent en op je vijfenveertigste al 

twee wereldoorlogen hebt meegemaakt met in de 

pauze de Spaanse griep. Dat noem ik nog eens 

“een verloren generatie”. Alleen al in wereldoor-

log versie twee kwamen 55 miljoen mensen om 

het leven. Voor je beeldvorming dat is ongeveer 

driemaal Nederland, met onze huidige populatie. 

Van een “verloren generatie” mag je jezelf lid 

noemen als je wieg in Rusland of in Oekraïne 

heeft gestaan. Wanneer je daar terloops een 

briefje krijgt aangereikt waarop staat dat je je 

moet melden aan het front en twee weken later 

levenloos en onherkenbaar verminkt, gekist bij je 

ouders wordt terugbezorgd. Dat noem ik nog eens 

een verloren generatie. En weet je wat me zo 

verwondert en waar ik deze mensen daarginds zo 

in bewonder? Zij klagen niet!!  

 

Hebben wij onze nazaten voldoende weerbaar 

opgevoed, zo begon ik mijn vertwijfeling, of be-

paalt het tijdsbeeld waarin men opgroeit de mate 

van weerbaarheid, zoals een lunchgenoot deze 

week mijn twijfels pareerde. Laten we het hou-

den op een combinatie van beide. En de jongeren 

die nu even niet weten of ze ‘pech’ hebben of 

‘verloren’ zijn, die zijn kan ik geruststellen;                                              

Wat wij hier in Nederland aan problemen onder-

vinden is slechts “het leven”, dus  geniet daarvan!    
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Openingstijden: 
Dinsdag - vrijdag 
10:00 -16:00 uur 
 
Zaterdag en ‘s avonds 
alleen op afspraak  
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Relaxt kamperen 

Een week later werd 
ik door Michelle har-
telijk ontvangen 
(deze keer zonder 
bladblazer...!) Cam-

ping, Het Loze Visser-
tje situeert zich vol-
gens Michelle al zo’n 
30 jaar op deze loca-
tie de doelgroep be-

stond aanvankelijk voornamelijk uit Dordtenaren 
echter leven is veranderen dat is nu eenmaal zo, 

het aantal campers is inmiddels fors toegenomen 
en vakantie op de camping blijft de favoriete 
trend van Nederlanders...! Camping Het Loze Vis-
sertje heeft zich aangepast met inmiddels +/- 45 
ruime plaatsen, uitstekende voorzieningen, teza-
men met de gastvrije beheerder(s) zijn dit be-
langrijke ingrediënten die meetellen voor een 

geslaagde vakantie. Bijna iedereen maakt vooraf 
enig huiswerk dat is alvast voorpret over waar je 
naar toe wilt, als ervaringsdeskundige heeft Fo-
cus dat in deze ook gedaan over waarom Het Loze 
Vissertje een prima stek is. Het valt op dat kam-
peerders en passanten hier vaker komen en dat is 

medebepalend voor de relaxte sfeer...! Juist van-
wege de unieke ligging kunnen kampeerders en 
passanten vanuit deze omgeving een rondje Dordt 
ondernemen. Sportievelingen kunnen vanaf een 
boothelling naast de camping per kano of roei-
boot via het Wantij genieten van het museum de 
Hollandse Biesbos en z’n bever populatie.  

 

Op de vraag of corona zijn sporen heeft achterge-
laten gaf Michelle aan “nee eigenlijk niet”.,  
we hebben redelijk gedraaid, alles is goed gegaan 
en eigenlijk is dat gezien de reviews wel begrij-
pelijk. Mensen geven aan dat je op een steen-

worp afstand een winkelcentrum hebt en zoals 
gezegd een varia aan bezienswaardigheden dat 
zijn belangrijke criteria voor een leuke vakantie…  
Voor culturele activiteiten zit je al snel (per fiets 
c.q. E-bike) bij Kunstmin, Kinderdijk of de kop 
van het land waar je met “pontje steur” naar de 
andere kant kunt varen naar museum de Brabant-

se Biesbos…!  Eveneens kan je (vanuit Dordt) met 
een moderne snelle waterbus naar Rotterdam, 
fiets mag mee.  

 
Op de camping vakantie vieren geeft je een  

gevoel van vrijheid en je kunt genieten van het 
buitenleven…Als men voor enkele dagen of langer 
op, Het Loze Vissertje een rondje Dordt wil  
ondernemen twijfel geen moment en draai de 
pootjes uit… Tot Focus.   

FOCUS 

Op deze plek draai ik 4 poten uit… 

Door Henk Kroon (Focus) 

Zogezegd 
Mijn eigenwaarde is niet aan  

inflatie onderhevig 

Tijdens wandelingen op het Eiland ontdek je geluiden welke verwant zijn aan vogels die bekent voor-
komen maar je weet hun naam niet. De realiteit gebied dat mijn kennis in deze beperkt is maar  
vogelaars weten exact bij welk geluid en tot zelfs de kleuren toe aan te geven om welke vogel het 

gaat… Focus in deze kan wel mechanische geluiden ontwaren over wat bij wat 
hoort maar daar blijft het bij.  Net voorbij het voormalige stoomgemaal aan de 

Loswalweg hoorde ik nabij camping ‘t Loze Vissertje geluid dat leek te horen bij 
het omzagen van bomen, ojee dat moet ik zien...  Een stoere jonge vrouw liep bij 
de entree van de camping met een bladblazer bladeren weg te blazen. Losse bla-
deren op een harde ondergrond veroorzaken gladheid dus m.b.t. de veiligheid 
was zij goed bezig., ik zat er dus faliekant naast en terwijl ik verder liep werd de 
blazer uitgezet en maakte ik prompt kennis met Michelle de campingbeheerder 
wat vervolgens de aanleiding werd voor dit interview…. 

Blaas niet tegen de 
wind... 

Veld buiten het seizoen… 

Veld tijdens het seizoen op Camping ‘Het Bevertje’ 
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Ode aan 2022                                               door Arie van Zanten    

De lichtpuntjes van 2023. 
Dat zijn er de afgelopen jaar veel meer dan we durfden 
dromen. 
 
Uit de ban de corona. 

Van Om te beginnen zijn we verlost van de dwangbuis 
van de corona. Dankzij de vele vaccinaties hebben we 
dit virus redelijk tot goed onder controle en is het aantal 
besmettingen fors gedaald. We hebben inmiddels ook 
onze vrijheid weer terug. 
 
Hogere AOW en pensioen. 

De tijd dat we met lucifers langs de deur moeten (en 
bedelen) ligt eindelijk achter ons. Met ingang van dit 
jaar stijgen zowel de AOW als de pensioenen stevig. Er 
komt eindelijk een eind aan het steeds weer inleveren 
van inkomen door senioren. 
 
Aanpak (te) hoge energiekosten. 

Het kabinet heeft terecht maatregelen genomen die in 
ieder geval de hoge kosten van de energie voor ons be-
taalbaar houden als we tenminste een beetje verstandig 
verwarmen. Deze maatregel kost best wel een lieve 
cent, maar dat is het ook waard. Zeker in combinatie 
met verdere maatregelen die het onnodig gebruik van 

energie terugbrengen. 
 
Ons Europa. 
Alle klaagzangen ten spijt, kunnen we vaststellen dat 
ons Europa het juist het afgelopen jaar prima heeft ge-
daan, zowel op het gebied van energie- aardgas dus- de 
oorlog in de Oekraïne. Ons Europa blijkt juist in deze 

vaak verwarrende tijden besluitvaardig te zijn, koersvast 
en onderling verbindend. We blijken in staat te zijn op 
wereldniveau een serieuze speler te zijn en staan met 
de VS van nu ook pal voor de kwaliteit van democratie. 
 
Uitslag verkiezingen VS en Brazilië. 
Laten we vooral vieren dat Trump deze slag heeft verlo-

ren en Biden als president zijn klus mag afmaken. Goed 
te kunnen vaststellen dat het verstand het wint van de 
waan van de dag. En wie had ooit gedacht dat iemand 
van onze gezegende leeftijd, Lula, weer president zou 
worden van Brazilië. Het goede wint wel van het kwade 
dus.  
 

En de afspraken over ons klimaat. 
En aan het eind van dit jaar zijn er in Canada ook nog 

eens goede afspraken gemaakt over het verbeteren van 
biodiversiteit (verscheidenheid levensvormen) op we-
reldniveau. Ook hier kunnen we blij van worden. 
 
En o ja ons Knarrenhof. 

Eind vorig jaar heeft de VSP samen met het CDA een 
initiatiefvoorstel ingediend voor het bouwen van een 
eerste Knarrenhof. De gemeenteraad heeft dit voorstel 
aangenomen. Wat zou het leuk zijn als we zelf in actie 
komen, plekken aanwijzen waar dit hof mag komen en 
vooral samen zorgen dat deze droom werkelijkheid 
wordt. Dus wie doet er actief mee? 

 
Het belang van veerkracht. 
De belangrijkste bijdrage van vorig jaar is de herontdek-
king van veerkracht. Daar zijn de inwoners van de Oe-
kraïne op dit moment een sprekend voorbeeld van. On-
danks alle ellende die Rusland de bewoners aandoet, 
weten deze met hun president, Zelenksky, voorop van 

geen wijken. Ze geven zich nooit gewonnen en zullen 
uiteindelijk in staat blijken te zijn deze slag ook winnen 
Het is hartverwarmend te zien hoe goed de mensen uit 
de Oekraine overal ook in ons land en in Dordrecht wor-
den opgevangen en gesteund. Goed te zien dat solidari-
teit en naastenliefde geen holle woorden 

blijken te zijn, maar concreet betekenis krijgen. Het me 
doet denken aan een uitspraak van Martin Luther King. 
 Lafheid vraagt: is het veilig? Eigenbelang vraagt: is het 
diplomatiek? IJdelheid vraagt: is het populair? Maar het 
geweten vraagt: is het juist. Er komt een tijd dat je een 
standpunt moet innemen dat noch veilig, noch diploma-
tiek, noch populair is; maar je moet het innemen, om-

dat het juist is'. 
 
Elke tijd vraagt een eigen antwoord. 
Het gaat niet aan net te doen alsof onze tijd geen opga-
ven kent. Die zijn er zeker gelet op levensfase waarin 
we ons als senioren bevinden en wat zich wereldwijd 
allemaal voordoet volop. Wat is bijvoorbeeld de echte 

betekenis (geweest) van ons leven? Wat voor kernbood-
schappen geven we door richting toekomst? En wat is er 
van al onze idealen terecht gekomen en hoe geven we 
ze dan door aan een volgende generatie? Laten we voor-
al niet blijven hangen in onze doolhofjes, maar proberen 
met anderen het plezier en betekenis van ons leven ac-
tief te delen. Laten we er een mooi jaar van maken. 

 
Elke tijd vraagt een eigen antwoord. 

Inmiddels zitten we in 2023. Goed eens terug te kijken naar vorig jaar. Achteraf gezien was 
2022 best een bijzonder jaar. We raakten zowaar verlost van de dwangbuis van de corona.  
Het was best een jaar met veel lichtpuntjes. En misschien is de belangrijkste 'winst' van vorig jaar de 
herontdekking van veerkracht. Juist daar hebben we als senioren zelf ook baat bij. 
Onderstaand ga ik hier nader op in.  
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advertentie Leuke maandelijkse activiteit voor de 55-plusser 

Voor iedereen vanaf 55 jaar die van muziek houdt of 

zelf muziek maakt is er een open podium “WHOP 

GOES POP”. Wil je optreden  en podiumervaring opdoen?   

Meld je aan  bij Ad Klous via projectbureau@sce.nu.  

Deelnemen als muzikant is gratis. 

 

Wil je komen kijken en luisteren? Koop dan een kaartje 

(€3,00), de entree is inclusief een bak koffie of thee. Tic-

kets  zijn op de ochtend zelf  vanaf 9.00 uur te koop aan de 

kassa van het Energiehuis (alleen pinnen) 

 

Whop Goes Pop vindt Iedere laatste dinsdag van de maand. 

deur open 09:00 uur, optredens 09:30 uur - 12:30 uur. 

Locatie: energiehuis, Noordendijk 148, Dordrecht. 

“WHOP GOES POP” het open podium voor de 55+ 
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Bij VSP telt iedere  Dordtenaar mee! 

 

 

 

Door: Margret Stolk 

 

Dordtse coalitie, VVD, CDA, CU/SGP en GroenLinks met steun van de PvdA, 

PVDD, gaat bezuinigen op gratis openbaarvervoer voor alle 65-plussers in tij-

den van crisis.  

 

De lopende afspraken met Qbuzz, de openbaarvervoerder van bussen in Dordrecht, 

moeten worden vernieuwd omdat het lopende contract afloopt per 1 januari 2023. 

Met stoom uit de oren en veel te laat heeft deze coalitie, daarbij de afgesproken af-

stem momenten met de raad met voeten tredend, een nieuwe overeenkomst met 

Qbuzz aan de raad voorgelegd. Deze overeenkomst rammelt aan alle kanten is onvol-

dragen en is uiteindelijk ook nog eens een bezuinigingsoperatie, die ten koste gaat 

van onze 65-plussers. 

 

Een duidelijk wangedrocht van een overeenkomst, dat alleen maar kan ontstaan in 

een coalitie van uiterst rechts en uiterst links. Een voorstel van vlees noch vis, maar 

met ernstige consequenties voor de Dordtse bevolking.      

Deze coalitie gaat op basis van een experiment openbaar vervoer goedkoper maken 

voor financieel kwetsbare inwoners van Dordrecht en dat is in deze tijden van crisis 

een prima plan. Financieel kwetsbare Dordtenaren van 18 jaar en ouder kunnen in 

aanmerking komen voor een korting van 40% in de daluren bij het reizen met open-

baar vervoer in Dordrecht. 

vervoermiddel. Iets aanbieden dat waarschijnlijk weinig gebruikt gaat worden geeft 

de coalitie wel een argument om op een andere openbaar vervoer kortingsregel te be-

sparen, namelijk op de 65-plussers kortingsregeling! 

Veel “window dressing” derhalve! (iets mooier eruit laten zien, dan het echt is). 

 

De VSP ziet kortingsregelingen voor 65-plussers als een beloning voor een doelgroep 

die zich vele werkzame jaren heeft ingezet voor de samenleving. Met korting acties, 

zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven wordt waardering getoond voor de ou-

deren, die vaak kwetsbaarder worden met het stijgen van de leeftijd. 

De VSP heeft samen met veel oppositiepartijen een amendement ingediend om de 65

-plusser regeling te behouden voor de komende 4 jaar. Helaas heeft dit amendement 

het niet gehaald omdat de coalitiepartijen voet bij stuk hielden. De VSP hoopt dat dit 

oneigenlijke besluit van deze coalitie niet een voorbode is voor meer van deze “vis, 

noch vlees” besluitvorming, dat duidelijk een wanproduct is van een compromis tus-

sen partijen, die politiek gezien, te ver van elkaar afstaan. 

 

Zodra de VSP daartoe in staat wordt gesteld, voeren wij deze voor 65-plussers gratis 

met de bus weer ogenblikkelijk in.  

Gratis openbaarvervoer in tijden van crisis 

advertentie 
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Een schermafdruk maken?                     Door: Adri Vogelaar 

Poëzie                                                Joke Herrewijn-de Vries 

Een schermafdruk is precies wat de naam zegt: 
een afdruk van wat er op dat moment op het 
scherm van je pc, tablet of smartphone staat. 
Zo’n schermafdruk komt vaker van pas dan je 
misschien zou denken. Bijvoorbeeld als je compu-
ter een foutboodschap geeft. Als je daarvan een 
schermafdruk maakt en bewaart, is dat erg prak-
tisch voor iemand die moet helpen bij het oplos-
sen van je computerprobleem. Die ziet dan beter 
wat er gebeurd is. Ook bij andere informatie op 
je beeldscherm kan vastleggen goed van pas ko-
men. Bijvoorbeeld als je een tekst of een foto op 
een website tegenkomt die je graag wilt bewaren 
voor later. Je hoeft dan niet de link naar de web-
site op te slaan of de hele pagina te bewaren. 
Een afdruk van je scherm maken is ook handig als 
je een beeld uit een video wilt bewaren als foto. 
Je zet gewoon op het juiste moment de video op 
pauze en maakt de schermafdruk. 
 
Er zijn verschillende manieren om op je pc een 
schermafdruk te maken. De oudste en bekendste 
is het indrukken van een speciale toets die je 
makkelijk over het hoofd ziet. Hij zit gewoonlijk 
in de bovenste rij van het toetsenbord en je her-
kent hem aan de naam PrintScreen of PrtScn. Om 
een afdruk van het hele scherm te maken, druk 
je simpelweg op de PrintScreen toets. Voor een 
afdruk van alleen het venster dat op de voorgrond 
van je scherm staat, hou je de Alt ingedrukt en 
drukt daarna op PrintScreen. De schermafdruk 
staat nu in een apart stukje geheugen met de 
naam Klembord te wachten op verdere actie. Je 
kunt de afdruk bijvoorbeeld direct in een e-mail 
zetten. Dat is handig als je iemand via mail om 
hulp vraagt bij een computerprobleem en de 
foutboodschap wilt laten zien. Direct plakken in 
een ander programma kan ook. Hou er wel reke-

ning mee dat dit alleen werkt in bepaalde pro-
gramma’s, zoals voor fotobewerking (Paint en 
Photoshop), tekstverwerking (Wordpad en Word) 
of het versturen van berichten (Mail). 
Een schermafdruk maken op je smartphone 
Ook op een mobiel apparaat maak je makkelijk 
een schermafdruk. Dat is simpelweg een kwestie 
van de juiste knoppen op je smartphone of tablet 
tegelijk indrukken. 
 
Op de meeste Android smartphones of tablets: 

▪ Druk kort tegelijkertijd op de aan/uitknop en 

het volume omlaag-knop. Bij sommige appa-
raten moet je dit heel even doen, bij andere 
moet je de knoppen juist wat langer vasthou-
den. Werkt dit niet: kijk dan in de handlei-
ding bij je tablet of smartphone.  
 

Je hoeft hierna niet zoals op de pc een aparte 
app te openen om de schermafdruk op te slaan. 
De afdruk wordt direct bij je foto’s gezet in Fo-
to’s (iPhone/iPad) of Galerij (Android). 

In de kou: door: Driek van Wisse  

 

Wie bij de tijd wil blijven skiet 

Dus trekken honderdduizendtallen 

Elk jaar naar Zermatt of Sankt Gallen 

Op naar het wintersportgebied 

 

Doch Koning Winter die dit ziet 

Beveelt verstoord aan zijn vazallen 

De pret nu maar eens te vergallen 

En al wat hij beveelt geschiedt 

 

 

En of de mensen vuisten ballen 

Van woede, onmacht en verdriet 

Of vurig bidden met zijn allen 

Het helpt hun andermaal geen biet: 
 

De sneeuw valt waar ze niet moet vallen 

En waar het wel moet, valt ze niet  
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Verjaardagskalender 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden 

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

  Alle leden die in februari 2023 jarig zijn  

(hoe oud u ook wordt): van harte gefeliciteerd! 

      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. 

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 

Buurtzorg                  06-57514200 

Zorgmies Drechtsteden         078-7820560 
 

 

Stadswinkel Drechtsteden                         14078 

Sociale Dienst Drechtsteden           078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht             078-6176982 

Sociaal wijkteam Dordrecht            078-2210200 

Bureau Sociaal Raadslieden            088-1237011 

Stichting MEE                             078-7508900 

 

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 

 

RijbewijskeuringsArts.nl        085-0180800  

Regelzorg rijbewijs-keuringen       088-2323300 

  4 februari, mevr. G.G. Langevoort-Voskuyl, 89 jaar 

  9 februari, dhr. J.J.M. van der Ark, 92 jaar 

  9 februari, dhr. P. van Milt, 86 jaar 

13 februari, mevr. I.C. van Milt-Bethlehem, 85 jaar 

15 februari, mevr. G.J. Haksteen, 87 jaar 

20 februari, dhr. G.W. Nijhuis, 95 jaar 

21 februari, mevr. W.P. Vermeersen-koreman, 91 jaar  

De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan leden en families,  

die bericht hebben gestuurd van huwelijk, opnamen in ziekenhuis,  
langdurige zieken, overlijden, etc.  

Deze berichten moeten worden gestuurd  
naar de coördinator Wilma Molendijk, zie pagina 1. 






