
Vijfde jaargang 

DordtSenior 

      Maandblad voor de leden van de  





Pagina 1 DordtSenior februari 2021 

Joke Herrewijn-de Vries  
voorzitter, 
redactielid DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 

Groen van Prinstererweg 107 
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en van de werkgroep Lief en Leed 
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Wij zijn aangesloten bij de 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond 

 
 6e jaargang nummer 1 

Bezorging DordtSenior in 2021 

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 maart-nummer.  

U kunt het verwachten in week 9, dat is van 1 t/m 7 maart 2021. 
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Kopij voor DordtSenior van maart 2021 uiterlijk  

10 februari 2021 inleveren bij de redactie,  

Per adres Jan Geenen, 3315 KX Dordrecht

of per e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

 

 
 

 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. Betalingsverzoek contributie 2021 

5. Bericht van de voorzitter  
 Dordtse Puzzelteam:  uitslag Cryptogram December  
 Zogezegd 

7. We wilden nog zoveel!  Niet geclaimde prijzen 

9. Joke Herrewijn: Boekbespreking 
 Mondkapje  

11.  Toni van Dam. In tijden van verwarring  
 Jan Geenen: Limerick: Alles komt goed 

12. Jos Hubens: De geschiedenis van de Gaston Haelling 

13.  Vervolg: De geschiedenis van de  Gaston Haelling 
 We wilden nog zoveel! De winnaar  

15. Het Dordtse Puzzel Team: Kruiswoordpuzzel; februari 

17.  Henk Kroon: Een hartig woordje (zout) 

19. Arie van Zanten: Afscheid van het nieuwe normaal 

21.  Jan Geenen: Nostalgie: Beroemdheden van toen  

22.  Poëzie  

23.  Aanmeldformulier 2021 

24.  Verjaardagskalender: februari 
 Senior Service: Belangrijke telefoonnummers 

Wilt u verhuisberichten en berichten van overlijden 

sturen naar de ledenadministratie, Aad Brinckmann  

(zie contactgegeven op pagina 1) 
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 Dordrecht, januari 2021 
 
 
Beste Leden, 
 
Hierbij de eerste editie van ons blad  "DordtSenior' jaargang 2021 
Wij hopen dat u hier weer veel leesplezier aan kunt beleven. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de verschuldigde contributie voor het jaar 
2021 voor eind maart over te maken op onze rekening. 
 

Voor 2021 bedraag deze contributie € 17,50. Het tweede lid wonend op  

hetzelfde adres betaalt € 12,50 samen dus €  30,00. 
 
Overmaking dient te geschieden naar rekening nummer: 
IBAN NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond. 
 
Vermelding van uw lidmaatschapsnummer wordt op prijs gesteld. 
 
Bezorging van ons blad wordt opgeschort indien u niet aan deze 
financiële verplichting kunt voldoen. 
 
Wij wensen u een fijn jaar toe waarbij wij hopen e.e.a. binnenkort 
weer op te kunnen starten.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Dordtse Seniorenbond             
                                                                                             Penningmeester 
 
 
 

Betalingsverzoek contributie 2021 

Voetnoot van de penningmeester: 

Vol ambitie hebben wij als bestuur in 2020 de ledenpas geïntroduceerd. Door  
de vele maatregelen hebben wij het hele jaar niets kunnen waarmaken van de 
gemaakte plannen. Ook voor 2021 lijkt het er vooralsnog op dat we niet zo veel 
acties kunnen ondernemen. Wij hebben dan ook besloten in 2021 geen ledenpas 
te verstrekken. De kosten worden zo bespaard en we hopen dan in 2022 alsnog 
onze plannen te kunnen uitvoeren.  Wordt vervolgd 
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Zogezegd 
Ik zou graag nog een sport willen doen 

Bitterballen lijkt me wel leuk 

Bericht van de voorzitter      Joke Herrewijn-de Vries 

Plannen maken? Dat is een heikele zaak. Maar toch vonden we het nodig wat plannen te maken 
voor onze ouderenbond. Magda Hensen meldde zich als medewerker aan bij het bestuur, waar we 
heel blij mee waren. We hebben verschillende activiteiten verzonnen.  
We hopen, dat er weer een tijd komt dat we weer wat kunnen doen. We hopen te kunnen begin-
nen met de ledenvergadering. Wanneer dat kan gebeuren weten we natuurlijk niet.  
Hopelijk kunnen we weer zalen vinden waar je met de leden samen kan komen.  
Waar je niet hoeft te denken, o jee "drie is al te veel".  
Waar we geen mondkapjes op en aan hoeven.  
Waar je een eenvoudige bestuursvergadering bijeen roept. 
 
 
Ononderbroken 

Klinkt het lied van de nachtegaal 

Kan ooit in één jaar 

Zelfs maar voor een tweede keer 

De lente wederkomen? 

Dat gebeurt dus wanneer we elkaar in de ogen kunnen kijken en zeggen: we maken er wat van!!! 

 

Dordtse Puzzelteam: uitslag cryptogram december 

 
De oplossing is: Eilandbewoners lossen t op 
We feliciteren onderstaande vijftien inzenders met een ticket voor een geheel verzorgde  
puzzelmiddag, die we veilig organiseren zodra het weer kan:  

Henk van Leeuwen 
Cobie van Strijen 
Mark Honkoop 
Anneke Kusters 
I. Schaap 

Nelly Weeda 
P.J. van Brakel 
Corrie Markus-Veermans 
C. Römer-Hurkmans 
Margriet Schenkel 

Ton Schröder  
P.B. de Quartel 
Jeanette van Wijngaarden 
Martin Kösters 
Colete Weed 

We hebben ons uiterste best gedaan alle winnaars persoonlijk te benaderen. Mocht het echter zo zijn, 
dat u wel gewonnen heeft, maar desondanks nog niets van het puzzelactieteam vernomen heeft, 
stuurt u dan een mail naar puzzel.dordrecht@gmail.com Dan nemen wij alsnog contact met u op.  
 
Het puzzelactieteam wenst iedereen wederom veel plezier en succes met de nieuwe puzzel, een 
kruiswoord dit keer. Zie pagina 15. 

 
Groet,  
Het Dordtse Puzzelteam 
Marianne Gravendeel 
Clarissa Griffioen 
Manouk Uijtdehaag 
Annemieke Rich 
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In november van vorig jaar  
was daar….het is raar….maar waar 

de loterij van uw Dordtse Seniorenbond  

die al aangekondigd in DordtSenior stond  
 

In december van vorig jaar  

was daar….het is raar…. maar waar 
de trekking van de loterij  

in Dordt Senior stonden alle nummers op een rij  
 

In januari van dit jaar 

ligt daar….het is raar….maar waar 
nadat we veel prijzen rond brachten  

nog steeds een stapeltje prijzen te wachten  
 

nu de rest van dit jaar  

blijft daar….het is raar….maar waar  
de kans om u als winnaar te melden  

uw voorgangers mailden, schreven of belden  

 
 

Nogmaals de lijst met winnende lotnummers:  

Het winnende lot is gevallen op nr. 340. De gelukkige winnaar is Mevrouw van 

Valen! Verslag van de uitreiking vindt u op pagina 13.  

U laat uw prijs toch niet 

lopen? Kijk nog eens 

goed naar uw  

loten en vergelijk ze 

met onderstaande tabel 

We wilden nog zoveel! Niet geclaimde prijzen 

0 t/m 100 101 t/m 200 201 t/m 300 301 t/m 400 401 t/m 500 

14 100 204 304 402 

15 109 216 319 443 

28 128 237 339 445 

42 144 240 342 455 

43 146 265 350  X 

45 158 268 354  X 

47 166 269 375  X 

49 168 271 376  X 

56 170 277 377  X 

60 180 281 387  X 

62  X 282 388  X 

82  X 284 390  X 



 

Pagina 8 DordtSenior februari 2021 

 



 

Pagina 9 DordtSenior februari 2021 

 

Het boek beschrijft de belevenissen van Degas. Hij 

woonde in verschillende adressen Rue Victor Massé 

37, in het Huis aan de Esplanade en op nummer 6 

aan de Boulevard de Clichy. Bij de aanvang speelt 

het verhaal zich af in Parijs in 1912.  Degas ziet er 

verwaarloost uit, hij heeft zeker drie jaar zijn haar 

en baard niet gekamd of geknipt. Een jonge vrouw 

bezoekt hem en hij denkt dat de oude Zoë haar 

stuurde als hulp in de huishouding, de vrouw denkt 

dan dat dat haar wel goed uitkomt, met die basis 

kan ze het gehele huis doorzoeken. Ze voelt dit als 

een dubbelspel. Ze zegt wel, dat Paul Durand Ruel 

haar heeft gestuurd om zijn archief te inventarise-

ren en de verhuizing te regelen. Het einde van de 

maand moet het huis worden opgeleverd. Het huis 

heeft drie étages en alle ruimten zijn overvol… De-

gas kijkt haar aan en ze schrikt van zijn blik, hoe 

kan er een dergelijk hoofd over zijn van een blik, 

die de wereld zoveel kleur heeft gegeven. Op een 

étage is zijn kunstverzameling, aan de wand en op 

de grond. Het onvoltooide werk wil hij meenemen. 

Er is hem wel een ander huis aangeboden, maar hij 

wil in het negende arrondissement blijven wonen. 

Geen voet zet hij voorbij Pigalles. Hij raast wat 

tegen haar, maar ze kalmeert hem en overtuigt 

hem ervan dat ze hem van dienst kan zijn met de 

administratie, zijn brieven en boeken. Een mens 

verzamelt in zijn leven zoveel woorden, iemand zal 

uw ogen moeten zijn, zegt ze.  Waarna hij er ak-

koord mee gaat dat zij haar functie in gaat vullen. 

De Franse schilder Edgar Degas is nooit getrouwd. 

Er was wel een vrouw in zijn leven, maar zijn jon-

gere broer René ging er met haar vandoor. Ze was 

het Amerikaanse nichtje Estelle. Ze was Degas’s 

grote liefde. Dat is altijd zo gebleven, ook toen ze 

al kinderen had met René. Ze werd blind. Uitein-

delijk werd Degas blind en moest het schilderen 

opgeven, hij ging over op beeldhouwen. Hij moet 

verhuizen naar een kleinere woning. Hij heeft een 

enorme boedel aan schilderijen van hemzelf en van 

andere schilders Gauguin, Manet, corot, Pisarro, 

Delacroix en vele anderen. De familie Degas had 

een Amerikaanse familietak, die in Zuid New Orle-

ans in de katoen industrie zat. In de 19e eeuw 

maakte men de Amerikaanse burgeroorlog mee. In 

1863 komt de tante van Degas met haar dochters 

Didi en Estelle naar Frankrijk bij Edgar in Parijs. 

Hij wordt meteen verliefd op Estelle, maar zijn 

broer is hem voor.  In 1872 bezoekt  hij zijn familie 

in New Orleans. Het middelste gedeelte van het 

boek behandelt dat jaar. Hij brengt veel tijd door 

met Estelle en zij voelt veel voor Edgar, maar er 

gebeurt meer.  De broers worden uit elkaar gedre-

ven. Edgar laat dat op een schilderij zien hoe de 

kapster en voodoo priesteres Marie Laveau, die 

werkelijk heeft geleefd, hoe de broers uiteen ge-

gaan zijn. Japin heeft dat mooi neergezet Alleen al 

het laatste hoofdstuk van het boek maakt het 

waard het hele  boek te lezen.  

Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

Mrs. Degas geschreven door Arthur Japin 

MONDKAPJE  
 
Een minister uit Den Haag 
plaagde zijn vrouwtje graag. 
Prees haar om haar mondkapje, 
zei: nee dit is geen grapje. 
Maar hij kreeg de volle laag. 
 
Ze mopperde de hele dag, 
Zei waar blijft nu mijn gulle lach? 
Mijn hele facelift zo verknoeid 
nu mijn gezicht niemand meer boeit. 
Ja, ze was helemaal van slag. 
 

 
 
Het arme vrouwtje keek zo boos, 
maar droeg het kapje toch altoos, 
want ze hield echt wel van haar man. 
Ze steunde hem daarom volop dan 
en versierde het kapje met een roos. 
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In tijden van verwarring              Toni van Dam 

Zo kunnen we de laatste elf maanden in ons leven 
wel noemen. Mondkapje dragen gewenst. Daarna  
"mondkapje dragen verplicht", gelukkig. Grote  
verbijstering over een groep idioten, die het  
corona virus ontkennen en zelfs het lef hebben te 

demonstreren \\ onder het mom van complotthe-
orieën. Verplicht deze gekken een dag mee te 
lopen op een IC-afdeling!  
 
En nu: wel of niet vaccineren? Eerst het plan  
ouderen met voorrang, maar nu gelukkig krijgt de 
zorg voorrang. Het idee om te beginnen met zelf-

standig thuiswonende ouderen voorrang te geven 
bij vaccinatie leek mij al niet zo geweldig.  
Immers: alleen thuiswonende ouderen komen 
nergens en ontvangen bijna niemand. Enfin, het 
prikbeleid is nu vastgesteld, maar inmiddels zijn 
er nu weer twijfels over de tweede prik. 

Heeft u ook zulke vreemde zogenaamde feestda-
gen beleefd? Onze dochter en haar man hielden 

zich strikt aan de regels, drie personen op  
bezoek. Zodoende zag ik twee kleinkinderen en 
tweede kerstdag de andere twee. Was best gezel-
lig hoewel schoonzoon ineens vroeg "zitten jullie 
nou ook zo’n beetje op de anderen te wachten?" 
Ja dat gevoel hadden we wel, want meestal is 
het bij hen een soort zoete inval. Maar ja, dat 

kon nou eenmaal niet.  

Wat wél heel anders zou kunnen is het vuurwerk. 
En was dat nou maar vuurwerk, vanaf midden no-
vember waren hier de (carbid) bommen niet te 
tellen. Ook in de nacht schrok ik me soms een 
ongeluk. Op Oudejaarsdag zocht ik op internet 

een eventueel vuurwerk meldpunt. Eerst bij de 
politie Z.H.Z.. Bellen naar 112 is alleen voor 
spoed. Het betaalde nummer bleek overbezet. 
Zoekend op internet vond ik op facebook de site 
van onze burgemeester. Mijn vraag daarop:  
Geachte burgemeester, hoe naïef om te veron-
derstellen dat met het vuurwerkverbod het om 

een enkele vuurpijl zou gaan. Deze vaststelling 
van onze burgervader zag ik in een interview op 
R.T.V. Dordrecht. Ook na het oudejaarsfeest 
bleef het tamelijk rustig, in de stad, in het cen-
trum wel ja, maar het carbidbommen!  
 
Groot was mijn verbazing omgaand van de heer 

Kolff een antwoord te ontvangen. Zat Wouter  
tijdens de jaarwisseling met zijn iPhone of iPad 
in de hand? Zijn antwoord was namelijk in de  
ik-vorm. Ik hoop nog in een persoonlijk gesprek 
uitleg te kunnen geven over wat zich in Sterren-
burg afspeelde. Het weinige mooie vuurwerk 

even na twaalf uur was zoals ieder jaar vanaf  
negen hoog goed te zien. Mijn idee: Niet het 
vuurwerk verbieden, wel zelf de rommel oprui-
men. Je moet er toch niet aan denken dat een of 
andere heethoofd voor eigen rechter gaat spelen. 
Dat zal vanuit seniorenwoningen niet zo gauw ge-
beuren, daarom juist hier de ellende…  

Geachte Burgemeester zou het misschien het vol-
gend jaar anders kunnen, dat hoopt toch 
 

Toni van Dam 
 

N B Schade door vuurwerk bijna verdriedubbeld 
(Hardinxveld AD 14-1-2021) 

Limerick: Alles komt goed                            Jan Geenen 

Een bewoner uit de Azalia, 

die hoestte en kreeg Corona 

Hij had dus geen schik, 

maar kreeg wel een prik 

en alles kwam goed, daarna  
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In het jaar 2017 zou scheepswerf De Biesbosch 

haar 100 jarig jubileum gevierd hebben. Opge-

richt in 1917 moest deze bekende scheepswerf 

haar poorten sluiten in het jaar 2000. Om deze 

reden heeft vereniging De Binnenvaart het boek: 

"In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven",  

uitgegeven met als ondertitel: "Historie scheeps-

werf De Biesbosch (1917 – 2017)". Deze gerenom-

meerde scheepswerf in Dordrecht, heeft interna-

tionaal veel bekendheid verworven door het as-

sembleren en bouwen van de zogenoemde Franse 

motoren. Toonaangevend was deze scheepswerf 

op het gebied van de duwvaart, vele sleepboten 

zijn omgebouwd tot duwboot, sleepschepen tot 

duwbak. Het ontwerpen en bouwen van duwbak-

ken en duwboten heeft tot gevolg gehad dat 

scheepswerf De Biesbosch gezien kan worden als 

de ontwikkelaar en daarmee de uitvoerder van de 

duwvaart in West-Europa. 

 

In 1957 is de eerst gebouwde duwboot WAS-

SERBŰFFEL voor de Rijnvaart in de vaart geko-

men. Deze duwboot functioneerde grotendeels op 

de Beneden-Rijn tussen Rotterdam en Duisburg. 

De Franse staatsrederij CGNR moest echter ook 

de moeilijke Midden-Rijn, met het beruchte Bin-

ger Loch en Boven-Rijn met sterke stromingen 

bevaren om in de thuishaven Straatsburg aan te 

leggen. Geëxperimenteerd werd eerst met omge-

bouwde sleepboten en sleepschepen. Zo bereikte 

de duwsleepboot PRESIDENT HERRENSCHMIDT van 

de CGNR op 18 december 1957 Straatsburg, met 

twee sleepduwschepen. Dit was een historische 

gebeurtenis in de Rijnvaart.  

 

Onderzoek 

Er werden niet alleen proefvaarten gemaakt op 

de Rijn, de CGNR gaf ook opdracht aan het Wa-

terloopkundig Laboratorium in Wageningen om 

onderzoek te doen naar een model voor een 

nieuw te bouwen duwboot voor het traject van 

Rotterdam naar Straatsburg. 

In Wageningen wordt in een waterbekken van 165 

m bij 4 m een gedeelte van de Boven-Rijn nage-

bouwd en daar wordt bekeken welke snelheid be-

haald kan worden met twee achter elkaar gekop-

pelde duwbakken, het zogenaamde in ”Flèche” 

varen. Ook van de Beneden-Rijn wordt een ge-

deelte van de rivier op schaal nagebouwd. Zo 

wordt ondermeer nagegaan of de afvarige duw-

eenheid met vier bakken snel genoeg een nood-

stop kan maken. De uitslag van de proeven geeft 

de doorslag bij de keuze van onder andere het 

voortstuwingsvermogen.  

 

Nieuwbouw 

In 1959 vond de CGNR dat men voldoende kennis 

in huis had, om te starten met een geheel nieuw 

ontwerp duwboot. De CFNR gaf op 16 maart 1959 

aan De Biesbosch opdracht voor een dubbel-

schroefsduwboot, met een totaal vermogen van 

1800 pk. Het wordt bouwnummer 373 en de naam 

wordt GASTON HAELLING. De duwboot werd ver-

noemd naar de voormalige directeur van de Port 

Autonome de Strasbourg, die een jaar eerder was 

overleden.  

De GASTON HAELLING was voor zowel scheeps-

werf De Biesbosch als voor de Franse staatsrede-

rij CFNR de eerste nieuwgebouwde duwboot. Het 

betrof dan ook als het ware een experimentele 

duwboot. De boot had een lengte van 34.25 mtr. 

een breedte van 9.43 en een diepgang van 1.67 

mtr. De voortstuwing bestond uit 2 SACM-motoren 

van elk 895 pk met een totaal vermogen van 1790 

pk. De duwboot werd ook uitgerust met zoge-

naamde Flankingroeren, dit waren roeren die 

voor de straalbuizen werden opgehangen. Met 

deze Flankingroeren kon ook gestuurd en veel be-

ter gemanoeuvreerd worden bij het achteruit-

slaan van de scheepsschroeven. 

De GASTON HAELLING liep op 22 september 1959 

van de helling, gevolgd door de eerste officiële 

proefvaarten op 10 en 11 november. Daarvoor 

worden duwbakken gehuurd van Duitse en/of Ne-

derlandse rederijen, want de CFNR beschikte 

toen nog niet over originele duwbakken.  

 

In de vaart 

Kort daarna gaat de duwboot voor het eerst op 

weg naar het Ruhrgebied. Helaas is de waterstand 

erg laag, zodat nog niet de thuishaven Straats-

burg, aan de Boven-Rijn bereikt kan worden. In 

de tussentijd wordt heen en weer gevaren tussen 

Rotterdam en het Ruhrgebied met de inmiddels 

aangepaste sleepschepen. Wanneer het water 

eind december eindelijk weer wat gestegen is, 

lukt het wel, want de GASTON HAELLING verlaat 

Duisburg, op 23 december, met twee nieuwe 

duwbakken (72 m x 9.50 m) geladen met kolen  

bereikt kapitein Hammersdorf Straatburg op 30 

De geschiedenis van de Gaston Haelling 
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart  
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Vervolg: De geschiedenis van de Gaston Haelling 
december. In Dordrecht en in Straatsburg zal hier 

tijdens de jaarwisseling wel een glaasje wijn op 

geheven zijn. 

De duwboot is later nog gehermotoriseerd met 

MGO-motoren van elk 950 pk. In 1985 is de GAS-

TON HAELLING opgelegd in de haven van Staats-

burg en in 1986 werd de boot gebruikt als club-

schip van een watersportvereniging in Straats-

burg. Na een noodlottig ongeval aan boord van de 

GASTON HAELLING is zij in 2011 gesloopt op de 

werf in Freistett. 

De GASTON HEALLING is de eerste duwboot van 

de totaal 39 nieuwgebouwde duwboten die op 

scheepswerf De Biesbosch zijn gebouwd. Daarmee 

heeft scheepswerf De Biesbosch het predicaat 

verworven als duwvaartwerf van West-Europa.  

Fotobijschrift: De GASTON HAELLING met twee bakken in flèche opvarend aan Kaub in 1974, 
door ”Das Wilde Gefähr” met op de achtergrond de Pfalz. Foto: Jos Hubens.  

We wilden nog zoveel! De winnaar is…  
Bezoek aan mevrouw van Valen, 
 
De heer Henk Kroon en ik gingen op pad om mevrouw 
van Valen te bezoeken. Zij had namelijk de loterij  
gewonnen. Toen we binnen kwamen had ze het winnen-
de lot al in haar hand… en ja hoor het was het goede 

nummer 340.   
Tijdens het gesprek bleek dat mevrouw van Valen de 
zus van Ab Küchler was, ze miste haar broer erg. Ze is 
niet de enige, want wij missen Ab eveneens.  
 
Ze was heel blij met ons bezoek.  
Joke Herrewijn-de Vries 
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Kleintje kruiswoordpuzzel: februari 
Ingestuurd het Dordtse Puzzelteam 

Omschrijving: 
Let op, de ij is 1 letter (past in 1 vakje) 

HORIZONTAAL 

 

3.    Plaats om op of uit te stappen (7) 

5.    Daar doen Dubbeldammers hun boodschappen (8) 

6.    Winkelplein Stadspolders (7) 

7.    Boten reparatie plaats (4) 

10.  Kleurrijk gebied Stadspolders (10) 

12.  Dwars (6) 

13.  Recreatiegebied aan het Gat van den Hengst (11) 

15.  Binnenvaartschip (3) 

17.  Wateropslag (11) 

19.  Buurt langs de provinciale weg (5) 

20.  Afmeting, omgeving (6) 

21   Snelle gang van een paard (5) 

22   Randweg Dordrecht (2) 

VERTICAAL 

 

1.    Rondweg door Dordtse woonwijk (15) 

2.    Kerk in Dubbeldam (7) 

4.    Fabeldier in Dordrecht (9) 

8.    Vlak (5) 

9.    Oude polderweg tussen Wantij en Zuidendijk (11) 

11.  Zoom in het hout (4) 

12.  Plek om te voetballen (7) 

14.  Straatje bomen Dubbeldam (9) 

16.  Zijde (4) 

18.  Stadstuin (4) 

19.  Berg (4) 

Deze puzzel ingestuurd door Het Dordtse Puzzelteam en is ook onder hun verantwoording geplaatst.  

De oplossing wordt   volgende maand hier bekend gemaakt.   

Heeft u vragen over deze puzzel, stuurt u dan een e-mail naar puzzel.dordrecht@gmail.com  
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Een hartig woordje (zout) 
door Henk Kroon (focus)  

Om onverwachte schuivers of capriolen op het 
wegdek te beperken laat ik vroegtijdig de zomer-
banden omwisselen voor winterbanden 
(seizoenbanden). Het is in NL niet verplicht maar 
wel veiliger als je tijdens wintergladheid meer 
grip met het wegdek hebt.  Er zijn Europese  
regels maar elk land heeft weer zijn eigen variant 
op die regels… Bij onze oosterburen zijn winter-
banden tijdens wintergladheid verplicht. In  
Nederland zijn winterbanden zoals gezegd niet 
verplicht,  maar voor uw en mijn veiligheid zeer 
raadzaam. Bij ‘s winters rijden met zomerbanden 
kan de verzekering bij schade tot nare conse-
quenties besluiten.  
 
1997 Was net 2 dagen oud toen Nederland getuige 
was van “It giet oan”, gezegd door voorzitter Elf-
steden Henk Kroes…  elf jaar lang was er toen 
geen Elfstedentocht geweest. Winters met een 
Elfstedentocht hebben zeker de laatste decennia 
niet meer plaatsgevonden, zachte winters met 
matige vorst, ijzel en regen daar en tegen wel. 
Juist met deze omstandigheden is dat zeer verra-
derlijk voor de deelnemers in het wegverkeer…!   
Hoe, waar en wanneer kan men wintergladheid 
bestrijden? Om dat aan de weet te komen gaat 
Focus aan de slag… 
 
Het gladheidseizoen “giet oan” van 1 oktober tot 
1 mei; om goed voorbereid te zijn op de winter 
heeft Rijkswaterstaat (RWS) 500 vrachtwagens 
paraat staan met ruim 200 miljoen kilo zoutvoor-

raad,  genoeg voor zo’n 3000 km wegennet. Door 
zout te strooien daalt het vriespunt met een aan-
tal graden, waardoor het wegdek minder snel 
glad wordt en ontdooien  sneeuw en ijzel. Het 
zout dat op de weg wordt gestrooid wordt voor 
uitrijden nat gemaakt (pekelig) zodat het beter 
blijft liggen en bovendien is de maximale strooi-
snelheid veel hoger, 70 km/h, in plaats van 40 
km/h bij droogzout. Voordat het glad wordt moet 
het zout al op de weg liggen, RWS strooit preven-
tief;  meestal ’s nachts, niet in de spits. Het  
verkeer zorgt er later voor, dat het zout wordt 
ingereden en papperig wordt.  Het Gladheid Meld 
Systeem (GMS) waarschuwt automatisch wanneer 
er kans op gladheid bestaat… Truckers op zout-
strooiers zijn tijdens het gladheidseizoen gecon-
signeerd. Bij oproep moeten ze onmiddellijk uit-
rukken.  RWS strooit zout op wegen in hun  
beheer, niet op de wegen (meestal lokaal) die 
onder verantwoording van de gemeenten vallen. 
 
Zout is wereldwijd een belangrijk fenomeen, dat 
zich manifesteert in onze economie, taal en 
volksgeloof.  Zout was bijv. een probaat middel 
om heksen te herkennen, het was gebruikelijk om 
een heks,  terwijl ze bukt, een handvol zout op 
de rug te leggen; is ze schuldig dan zal ze zich 
niet meer kunnen verroeren (zoutpilaar)...! Hek-
sen zijn doodsbang voor zout, daarom was er 
geen zout in de heksenkeuken. Bij Rijkswater-
staat hebben ze daar maling aan die heeft 200 
miljoen kilo zout in haar keuken…  

Strooiwagen Rijkswaterstaat - Steunpunt Houten 

Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 
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Wij zijn wegens de Lockdown gesloten  
Bezoekt u gerust onze nieuw webshop!  

https://pietlapmode.shop 
Telefoon:010-2201789 
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Afscheid van het nieuwe normaal  
Arie van Zanten  

Lessen voor de toekomst.  
Puntsgewijs zijn deze wat mij betreft de volgende: 
1. Wij zijn en blijven kwetsbare mensen en dienen veel beter te letten op risico’s die we al dan niet 

bewust aangaan. Het kan geen kwaad als we ervoor kiezen onze gewoontes te veranderen waar dat 
mogelijk is. Dat kan door bijvoorbeeld minder te vliegen en meer met de trein te gaan, minder ge-
bruik te maken van de auto en wat meer met de fiets te doen of te voet. 

2. De rol van de overheid zal – als het goed is – blijvend veranderen van een te afwachtende naar een 
meer directieve. De tijd dat we alles gezellig aan de tucht van de vrije markt kunnen overlaten, 
behoort tot het verleden. We staan op allerlei gebieden voor stevige opgaven op sociaal en econo-
misch terrein en daar past geen overheid bij die vrijblijvend de verkeerde kant uit kijkt en de bur-
gers in de kou laat staan. 

3. We moeten echt kappen met bezuinigen op essentiële zaken in de gezondheidszorg. Als de crisis 
rond Covid 19 één ding pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dan is het dat er ten onrechte op de capaci-
teit van onze ziekenhuizen en ic's is bezuinigd met als gevolg dat allerlei medisch noodzakelijke 
handelingen niet meer kunnen worden uitgevoerd waardoor mensen dus – onnodig – dan maar ge-
woon dood moeten gaan. Als er wel geld is voor het redden van KLM waarom dan ook niet gewoon of 
liever eerst voor mensenlevens?  

4. Solidariteit tussen generaties is en blijft de bindsago van onze samenleving. We hebben elkaar nodig 
en zullen het zonder elkaar niet redden. Kortom dat zijn we aan elkaar verplicht. Het is daarom 
slimmer eens te kijken hoe ze dit in het meest vergrijsde land ter wereld, Japan, wel met elkaar 
oplossen door senioren juist niet af te schrijven als een 'kostenpost'. 

5. En dan is er nog moeder Aarde.   
Er zijn duidelijk grenzen aan de (economische) groei. 
Laten we ervoor kiezen wat moois achter te laten voor 
volgende generaties.  

 
Ik besluit daarom met een citaat van David Attenborough: 
'De natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Nu is de hoogste 
tijd dat wij voor de natuur gaan zorgen'.  
 
Arie van Zanten, januari 2021 

Alles van waarde is weerloos. 
Laten we 2020 maar snel achter ons laten. 2020 gaat de geschiedenis in van 'het nieuwe normaal'. 
Vanaf maart heeft dit in het teken gestaan van de pandemie van Covid 19. We zijn er pijnlijk 
aan herinnerd dat de woorden van Lucebert 'alles van waarde, is weerloos' waar blijken te zijn 
ook voor onszelf. Dat is wel even schrikken en vooral wennen. We zijn er inmiddels ook achter dat we 
ons aan regels moeten houden – 1.5 meter afstand houden, niet samen winkelen, mondkapje dragen, 
quarantaine etc. – en dit botst nogal eens met de cultuur van de "Dikke Ikke" en "dit maak ik zelf wel uit". 
  
Dit feestje is afgelopen. Je komt nu de overheid tegen die handhaaft en zo nodig optreedt als het 
moet met harde hand. We leveren noodgedwongen een deel van onze vrijheid in voor het collectieve 
belang gezamenlijk Covid 19 de kop in te drukken. Het is allemaal best wel even wennen. Het levert 
duidelijk spanningen op tussen generaties. Waarom zou je je als jongere aan deze regels moeten hou-
den voor al die ouderen? En dan heb ik nog  niet over de groep die ondanks alle wetenschappelijke  
bewijzen doodleuk blijft beweren dat Covid 19 gewoon 'een griepje' is.   
Vanuit het torentje heeft de premier ons herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat we ons gezonde verstand  
moeten gebruiken en naar elkaar toe verplicht zijn ons aan de regels te houden. Het is gedaan met 
vrijheid en blijheid, het is nu gewoon menens. 
 
We staan nu op de drempel van 2021 en beleven met elkaar als het goed is het historische moment 
dat we van het Covid 19 virus zijn 'verlost’. Laten we hopen dat ieder die dit wil zo snel mogelijk is 
gevaccineerd en dat we daarmee een eind kunnen maken aan deze boze droom.  
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Nostalgie: beroemheden van toen   door Jan Geenen 

Toen werd hij ook secretaris bij Louis Davids. Dan 
mocht hij 's avonds kleine rolletjes spelen en wat 
chansons ten gehore brengen. Daarnaast trad hij 
dan op met zijn eigen gezelschap dat 'Rarekiek' 
heette. Vanaf 1937 verbleef Sonneveld in Frankrijk 
waar hij als zanger optrad in verschillende cabarets. 
In 1939 keerde hij terug naar Nederland. Daar trad 
hij op in de revue van Loeki Bouwmeester. 
 
Zijn alom bekende creatie was die van Willem Pa-
rel. Hij was het kind van een orgeldraaier en ook 
zijn opa was orgeldraaier geweest. Hij was tevens 
voorzitter van de En-pé-gé (Nederlands Parel Ge-
nootschap). Hiermee trad hij begin vijftiger jaren 
op voor de VARA radio. Zijn conferences waren een 
loflied op de orgeldraaier. 
 
Het refrein van het bekende liedje ver de orgelman 
luidde als volgt: 
Daar is de orgelman, daar is de orgelman 
Met z’n piere piere piere pierement 
Daar is de orgelman, daar is de orgelman 
Met z’n aria’s en deuntjes die iedereen kent 
Ieder z’n eigen lied, ieder z’n wens 
Vergeet ‘t centenbakkie niet want ook een orgel-
man Is maar een mens, rel de rel del del del 
 
In 1947 ontmoette hij zijn partner Friso Wiegersma. 
Van 1943 tot 1959 had hij ook nog zijn eigen caba-
retgroep “Cabaret Wim Sonneveld”. Die ging echter 
in 1959 failliet. Vanaf 1960 trad hij op in de musical 
'My Fair Lady'. Hij trad daar op in de rol van Dr. Hig-
gins. 
 
In 1962 ging hij one-man-shows doen. Tevens trad 
hij daarbij op voor de televisie, onder andere in de 
tv-serie “Ja zuster, nee zuster”. 

Veel van zijn conferences en liedjes zijn onvergete-
lijk, zoals: Aan de Amsterdamse grachten (heb ik 
heel mijn hart voor altijd verpand), Zo heerlijk rus-
tig (ja, ja), Moeder ik wil bij de revue, Margootje 
(Margootje uit Madurodam), De koningin van Lom-
bardije (ging in der rijtuig rije), tearoom tango (Je 
hebt me belazerd, je hebt me bedonderd en wat me 
nu na al die jaren nog verwonderd, is dat ik dat 
nooit vergeten zal, al word ik honderd, je hebt me 
belazerd, je hebt me bedonderd) en natuurlijk niet 
te vergeten 'Ja Zuster, Nee Zuster'. 
 

Kent u zijn creaties nog van Nikkelen Nelis de 
straatzanger (Ze kon het lonken niet laten, ze lonk-
te naar iedere man) en natuurlijk Frater Venantius 
(zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven 
anders zeg er het leven nog nee). En dan de legen-
darische conferences van onder andere de man die 
kroketten verkocht in een zaal waar Wim Sonneveld 
optrad en die hem verzocht (meneer Sonnefelt mag 
ik effe fan uw tijd rofe) om vooral geen enge dingen 
te laten zien omdat er daarvoor een lezing met 
lichtbeelden van een dokter (eigensinnig tiep) was 
die over enge ziektes sprak (weer een sweer op het 
doek).  

 
Feiten controle: Wikipedia 

 

Wim Sonneveld - 28 juni 1917 – 8 maart 1974 
Wim Sonneveld werd op 28 juni 1917 geboren in Utrecht. In 1932 begon hij te zingen bij de  
'Keep Smiling Singers. Dat was een amateurgroep. In 1934 vormde hij een duo met Fons Goossens. 
In 1934 ontmoette hij de recensent Huub Janssen, waarmee hij ging samenwonen in Amsterdam. Dat 
was in een tijd dat homoseksualiteit nog angstvallig verzwegen werd omdat de mensen het niet zouden 
accepteren. Dat zou dus slecht voor zijn carrière geweest zijn. 

Wim Sonneveld (links) als opa in de serie Ja zuster, nee zuster 

met Leen Jongewaard (opa) en Hetty Blok (zuster Klivia), 1968.  

Foto: Nationaal Archief. 

Wim Sonneveld als Nikkele Nelis de  straatmuzikant 
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Foto Martin Liefrink 

WATER 
Water...... Levend water, 
Vruchtbare oerkracht 
met dodelijke macht. 
Je neemt en geeft. 

 
Bron van ons leven 
van groei en bloei alom, 
maar ook van rampen 
ongekend, wreed, dodelijk. 
 

 
Water, we houden van je, 
gebruiken je, misbruiken je. 
Jij geeft en neemt, ongezien 
vraagt niet aan wie of waarom. 

 
stromend in grote rivieren 
langs vruchtbare oevers,  
maar ook overstromend 
in een zondvloed vanuit zee. 

 
DE VRIJWILLIGER - Joke Herrewijn-de Vries 
 
Hart van goud uit het juiste hout 
Leeft, geeft en draagt bij, 
Steunpilaar van deze maatschappij 
Handen uit de mouwen, mannen en vrouwen 
 
Wat zijn ze prachtig 
Vrij en blijvend 
Maar nooit vrijblijvend 
Geen loze beloftes 

 
 
 
Voegt de daad bij het woord 
Onbaatzuchtig 
Bescheiden 
 
UNIEK IN ZIJN SOORT! 
 
 
 

 

Poëzie 

 
BLUES ON  TUESDAY - Door Jules Deelder 
 
Geen geld 

Geen vuur 
Geen speed 
 
Geen krant 
Geen wonder 
Geen weed 

 
 
 
Geen brood 

Geen tijd 
Geen weet 
 
Geen klote 
Geen donder  
Geen reet  

 
GRENSGEVAL - Door Jules Deelder 
 
Gekleed in een lichtgeel Zomerpak 

Gezeten op een zonnig terras 
kreeg hij eerder dan verwacht 
 

 
te maken met zijn naaste 
in dit geval een invalide 
kakkerlak 

 
INFLUENCER - Door Joke Herewijn-de Vries 
 
Influencer is een woord 

Dat je regelmatig hoort 
Is het een beïnvloeder 
 

 
 
 
Of een lobbyist? 

Zijn ze integer, of ongehoord 
’T is om over te denken, zo’n nieuw woord. 
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Verjaardagskalender 

  Alle leden die in december en januari 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. 

Wij werken met een lage contributie.  

Daardoor zijn onze financiële middelen beperkt.  

Het bestuur heeft daarom een steunfonds in het leven geroepen:  

'Vrienden van de Dordtse Seniorenbond'. 

Gelukkig blijken verschillende leden bereid daaraan een vrijwillige bijdrage te leveren.  

Daarvoor staat open: NL25 INGB 007 1383 82 t.n.v. Vrienden Dordtse Seniorenbond. 

Februari 

 

  1 februari: mevr. J.F. Solinger-Brockker, 87 jaar  

  4 februari: mevr. G.G. Langevoort-voskuyl, 87 jaar 

  9 februari: dhr. P. van Milt, 85 jaar 

  9 februari: dhr. J.J.M. van der Ark, 90 jaar 

15 februari: mevr. G.J. Haksteen, 85 

20 februari: dhr. G.W. Nijhuis, 93 

21 februari: mevr. W.P. Vermeerssen-Koreman, 89 

 








