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

Groen van Prinstererweg 107 
3317 SK Dordrecht 
telefoon: 078-6170761 
e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

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. Dordtse Seniorenbond 

George Scheen 
adjunct-secretaris  

 

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

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

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

Co Wapperen–Peterson 
coördinator van de Reisclub 

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

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

Jan Geenen 
redactie DordtSenior  
opmaak en advertenties  

Voor adres zie colofon op pagina 2 
telefoon: 06-4821 9666 
e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

Wij zijn aangesloten bij de 

 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
 5e jaargang nummer 10 

Bezorging DordtSenior in 2020 

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

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

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

 

Het volgende blad is het februari-nummer.  

U kunt het verwachten in week 5, dat is van 1 t/m 7 februari 2021. 
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Kopij voor DordtSenior van februari 2021 uiterlijk

13 januari 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. Bericht van de voorzitter
Ons lidmaatschap bij de FASv 

5. We wilden nog zoveel! De ontknoping 

7. Joke Herrewijn: Boekbespreking
Prettige feestdagen en voorspoedig 2021 

9. Toni van Dam: Toen was geluk nog heel gewoon
Puzzelplekkie: de prijswinnaars van november 

11. Arie van Zanten: Een zomer om nooit te vergeten 

12. Puzzelplekkie: Deze keer een Cryptogram, ingestuurd door
Het Dordtse puzzelteam 

13. Vervolg Cryptogram: de omschrijvingen 

14. Jos Hubens: De geschiedenis van de stadskranen van
Dordrecht. 

15. Vervolg:De geschiedenis van de stadskranen van Dordrecht.
Gedicht van J. Meurs : Waterland  

17. Henk Kroon: Recyclen geeft kleur aan het leven 

19. De Winnende loten 
Poëzie: Ode aan de stampot, Ontbijt en sporen van Deelder 

21. Jan Geenen: zorgverzekering, collectiviteitskorting 2021 

23. Aanmeldformulier 2021 

24. Verjaarskalender: december en januari 
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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Bericht van de voorzitter      Joke Herrewijn-de Vries 

De geplande bestuursvergadering is niet moge-
lijk geweest, u begrijpt het al corona, alle zaal-
ruimten zijn gesloten en we zijn voorzichtig 
met elkaar. Dus niet in één kamer met het be-
stuur te dicht op elkaar. Maar wanneer u dit 
blad ontvangt zijn er misschien weer mogelijk-
heden. Er heeft een interview in de Plusser ge-
staan. Daar reageren mensen op, en dat is pret-
tig. Met vragen zoals: heb ik wel recht op zorg-
toeslag, wij weten iemand die dat precies kan 
uitleggen. Een dame belde op: ik wil best wat 
doen in die seniorenbond. Morgen heb ik een 
gesprek met haar Het is ook gezellig dat ik soms 
een bedankkaart krijg voor de verjaardagskaart 
die ik de 85+ers stuur.  
 
Dat brengt me op het contact, waar we zo’n 
behoefte aan hebben.  
Juist nu merken we dat het prettig is wanneer 
je goed omgaat met buren en vrienden. Daar 

heb je nu meer de tijd voor. Huizen worden op-
geknapt, klusjes gedaan. We hebben een soort 
sabbatical jaar. Niet onze eigen keuze, zeker 
niet. Een hele tijd hadden we amper tijd voor 
een muziekinstrument of een cursus, waar we 
aan begonnen waren. Dat kan nu gebeuren. 
Maar vooral de telefoongesprekken helpen ons 
vaak door de dag heen. Het beeldbellen, dat 
hadden we vroeger nooit kunnen verzinnen! Dat 
is bijzonder. We hebben zelfs gedacht aan de 
zoom, ofwel beeldvergaderen. Wie weet wat er 
nog gebeurt.   
 
Hopelijk vindt u de loterij grappig. We doen ons 
best natuurlijk. In dit blad vindt u de winnende 
nummers.  
 
Ik wens allen een goede gezondheid en hele fij-
ne feestdagen, wees zuinig op jezelf en op uw 
naasten.  

In Dordt Senior van mei 2020 hebben wij de leden 

geraadpleegd over ons lidmaatschap bij de FASv. 

Wij hadden als bestuur vragen bij het nut van dit 

lidmaatschap en hebben de leden om advies ge-

vraagd. 

 

Er zijn enkele reacties binnengekomen, enkele 

voor en enkele tegenstanders. 

Onze gebrekkige kennis over dit onderwerp werd 

benadrukt door een oud-bestuurder die ons wees 

op de volgende punten. 

 

1. Via de FASv ontvangen wij nieuws over de lan-

delijke ouderenorganisaties en de landelijke 

politiek. Over de specialisten die namens ons, 

over de nieuwe pensioenregeling onderhande-

len. Nieuws over de nieuwe belastingmaatre-

gelen.  

2. Alleen via de FASv vallen wij onder de landelijke 

overeengekomen vergunning van de belastingdienst 

voor de bij de belastingdienst aangesloten verenigin-

gen. De vergunning dienst om onder bepaalde voor-

waarden, de belastingbiljetten van onze leden te 

verzorgen. 

3. Als aangesloten bond bij de FASv hebben wij 

een speciaal codenummer verkregen, zodat 

onze leden premiekorting kunnen claimen bij 

de ziektekostenverzekeraars. 

4. Wij zijn niet katholiek of protestant georiën-

teerd maar horen thuis in de club van de Alge-

mene bonden. Zo zijn wij juridisch sterk ge-

bonden en mogen wij een gelegaliseerde grote 

organisatie vertegenwoordigen. O.a. naar de 

gemeente kunnen wij ons daardoor sterk en 

gelijkwaardig opstellen met de andere bon-

den.  

 

Al met al…Grote dank voor de leden die hebben 

meegedacht.  

 

We hebben besloten dat het beter is om lid te 

blijven van de FASv.  Inmiddels heeft ook iemand 

zich gemeld die zich wil gaan bezighouden met 

dit onderwerp. 

Een oprecht sorry voor deze dwaling. 

 

     Het bestuur 

Ons lidmaatschap bij de FASv 
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Kom proefrijden, wij hebben volop keuze  
in nieuwe en gebruikte scootmobielen! 

• Persoonlijk advies van uw vakspecialist 

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

• Kwalitatieve producten 

• Alles onder een dak 

• Goede bereikbaarheid en gratis parkeren op eigen parkeerplaatsen 

• Proefrijden onder begeleiding 

Kom voor ons  

nieuwe, uitgebreide  

en aantrekkelijke  

assortiment naar  

onze showroom. 

Bij ons vindt u: 

Uw zorgspecialist in de  

regio voor Scootmobielen,  

Rollators, Rolstoelen en 

Zorghulpmiddelen 

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

Openingstijden:  

Dinsdag - Vrijdag 

10.00 - 16.00 uur 

Zaterdag en s 'avonds  

alleen op afspraak! 
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Foto: Terry de Bot 

Van onze prachtige verloting, 

Volgt nu de ontknoping. 
Dus zet je maar schrap, 
Want dadelijk volgt de grote klap. 
 
De hoofdprijs ligt al klaar, 
En de rest op volgorde, echt waar. 
Een lot van dit prijzenfestijn, 
Jaaa, als je wint is het fijn. 
 
De trekking is geweest, 
Dat alleen is al een feest. 
Op lot nr.306 is gevallen 50 euro cadeaubon,  
Bij winst schijnt altijd de zon. 
  
Dan volgen er nog 50 prijzen echt waar, 
Van ieder 10 euro en dan zijn we klaar. 
Uw geluksnummers vindt u elders in ons blad,  
Dan heeft u de grootste klus reeds gehad. 
 
Wat te doen, pak de achterkant van je lot,  
En stuur dit met naam en adres aan ons op.  
Graag duidelijk vermelden en per post, 
Dan worden wij van onze prijzen verlost. 
 
Doet wat wij u vragen, 
Dan heeft u plezier de komende dagen. 
Doe iets leuks met de prijs en laat het ons weten,  
Zodat wij ook deze loterij niet snel vergeten!  

We wilden nog zoveel! De ontknoping 

 
U vind de 

winnende  
lotnummers 

op pagina 19 
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Hoe ik erin verzeild ben geraakt rusteloosheid – 

ja, dat in eerste instantie.  Frank van Luijn is de 

hoofdpersoon. Hij is rond de 40 jaar oud. Hij gaat 

van de ene relatie naar de andere. Een vriend 

wijst hem op de mogelijkheid om via internet te 

daten. Hij noemt dat de grote snoeppot. Hij 

maakt een profiel aan, en zet er een neutrale 

foto bij. Hij maakt afspraken met diverse vrou-

wen per week en onderhoudt met meerdere ge-

lijktijdig contact. Hij ontmoet iemand die zich 

Schubert noemt, maar teleurstellend genoeg 

geen conservatorium achtergrond bezit. Ze is me-

disch biologe en pingelt wat in haar vrije tijd. Ze 

werkt in een laboratorium en doet proeven op 

muizen. Maar haar lugubere beroep gaat hem te-

genstaan. Daarna maakt hij kennis met een ste-

wardess, die Spaans en psychologie heeft gestu-

deerd. Ze heeft forse witte tanden en een prach-

tige ranke hals. Ze zet steeds grote ogen op, 

daarbij gaat haar mond precies gelijktijdig een 

beetje open, alsof haar gezicht net iets te weinig 

huid is toebedeeld. Ze zegt na tien minuten dat 

ze drie kinderen wil en toont tijdens de verdere 

ontmoeting geen enkele belangstelling voor zijn 

achtergrond of gedachten. De aller saaiste is een 

accountant uit Zeist met een stalen bril en een 

immense boezem. Als ze een beetje gezoend 

wordt giechelt ze of ze haar teen in koud water 

steekt. Ze speelt de rol van preutse bakvis en 

duwt hem weg. Zo komt er een half dozijn voor-

bij. Voor één contact is er een langdurige interes-

se omdat ze zo’n evidente leugenaar is. Vrijwel 

iedere vrouw liegt op de site over haar gewicht, 

en de man over zijn lengte. Ze noemt zich Rion-

ne, woont in de omgeving van Weesp. Bij de eer-

ste handdruk op station Hoofddorp, gaan ze wan-

delen met haar hond, schrikt hij van de lelijke 

schelle stem. Hoewel ze heeft aangegeven dat ze 

een universitaire achtergrond heeft maakt ze tal-

loze spelfouten. Ze valt op den duur door de 

mand met al haar verzinsels. Hij besluit met de 

dating sites te stoppen.  Hij gaat voor het laatst 

langs alle foto’s van de site. Hij pakt zijn koffie 

op, maar zet de kop snel weer neer. Hij kijkt in 

een zomerse foto van een jonge vrouw. Die ogen, 

die lach een stralend gezicht op het dating pro-

fiel. Na de eerste date weet Frank het Jessica is 

bijzonder, geen moment verveelt hij zich met 

haar, ze kunnen uren met elkaar praten. Bij an-

dere vrouwen zag hij zichzelf een rol spelen, 

maar deze keer niet. Het boek besluit aldus Je 

moet mee met de ademhaling van de eeuwigheid 

want als je dat niet doet sta je erbuiten. Eigen-

lijk leef je dan helemaal niet, dan zie je het le-

ven alleen maar aan je voorbijstromen. 

Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

Compassie geschreven door Stephan Enter   

Wij wensen al onze leden, vrienden, relaties  

prettige feestdagen en een voorspoedig 2021. 
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Toen was geluk heel gewoon   Toni van Dam 

Bovengenoemde titel verwijst niet alleen naar de 
vermakelijke tv-serie waarin Gerard Cox, Joke 
Bruijs en Sjoerd Pleizier, speelden. Ook Huib 
Rooijmans deed 'een duit in het zakje' maar had, 
mijn inziens een beetje overdreven rol. Wel wil 

ik een verwijzing maken naar de titelsong, be-
roemd gemaakt, door Cox, uit ’t Engels vertaald 
want eerder gezongen door Gilbert O ’Sullivan als 
"Home alone" daarna op tekst gezet door Kees 
van Kooten en Wim de Bie. 
 
Dit alles voortgekomen n.a.v. de Amerikaanse 

comedy “The Honeymooners” naar een idee van, 
en gespeeld door, Jacky Gleason! Dus herinnerin-
gen aan de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
toen geluk nog heel gewoon was. In mijn beleving 
was t allemaal wel veel simpeler, vooral voor kin-
deren. Met de ontdekking van "zure regen" des-
tijds werd 't leven nog niet echt overhoopge-

gooid, tenminste, wij speelden nog heerlijk en 
onbezorgd, vaak op straat: knikkeren, putje 
schieten, touwtjespringen, busje trap en vooral 
het spannende 'rovertje' in de vroege avonduren, 
totdat inderdaad werd geroepen: "Binnenkomen". 
Wassen in de teil en vooruit naar bed! 

 
Wat een verschil, met in het algemeen, de kin-
deren van nu; IPad, IPhone en natuurlijk tv geven 
veel informatie. Al vanaf groep zes wordt veron-
dersteld dat deze ongeveer 10-jarigen op de 
hoogte zijn van opwarming van de aarde, smel-
tende ijskappen, groene energie, TE intensieve 

landbouw enz. enz.. Gelukkig zag ik tijdens een 
wandeling, in dit geval over de Stevensweg, een 
groepje kinderen hinkelen een ouderwets "hink- 
hok" op de stoep. ZO leuk, dat zie je toch bijna 
niet meer. Heerlijk! 
 

Onze enige zorg was, met een groepje uit onze 
straat, op weg van Krispijn naar het Wantijbad, 
dat 'De Rotterdammers' onze badhanddoeken niet 
zoude pikken!!  
Voor 2 dubbeltjes, de hele dag zwemmen én een 

dubbeltje voor een ijsje. Een kleedhokje? Nee 
dat werd te duur wij pasten gewoon zelf op onze 
badtassen waarin ons boterhammetje zat en gin-
gen rood verbrand, gewoon weer terug LOPEN 
naar huis. 
 
U begrijpt; ik kan mij wel vinden in bovenge-

noemde titel 
                                                                                
Aldus Toni van Dam                                                                

De oplossing is: DOOR HAAR 

Onderstaand de 2 prijswinnaars 

 

A.H. de Jong 

Jan Koenen 

 

Uw prijs, een waardebon van onze adverteerder wordt u  

 toegezonden! 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van november 
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Een zomer om nooit te vergeten 
Arie van Zanten  

Hierover heeft Rudi Vranckx  recent een interes-
sant boek geschreven met als titel "Een zomer als 
geen andere". 
Aan de hand van een rondreis afgelopen zomer 
door Europa en metl ontmoetingen met sleutelfi-
guren krijg je een interessant beeld. Om te begin-
nen dat we als mensheid eerder  te maken heb-
ben gehad met pandemieën zoals de (zwarte) 
pest in de Middeleeuwen en meer recent de 
Spaanse griep. Dat vergde toen veel meer slacht-
offers dan de wereldoorlogen. 
 
Rudi Vranckx ontmoet een scala aan mensen in 
Europa, informeert naar de lessen voor de toe-
komst - duidelijk veel minder massatoerisme -  en 
geeft een pleidooi van Romano Prodi weer, die 
haarfijn uitlegt dat we elkaar (wereld)wijd nodig 
hebben vanuit welbegrepen eigen belang met we-
derzijds respect. We dreigen te vergeten, dat we 
in Europa al 75 jaar vrede kennen en ondanks 
soms wat ingewikkeld overleg een ongekende wel-
vaart. 
 
Het boek levert een prachtige inkijkje op hoe de 
vlag er in verschillende landen bijhangt. 
Je reist mee vanuit Leuven naar allerlei plaatsen 
in Europa waar geschiedenis is geschreven zoals  
in Bergamo, met soms zwarte bladzijden zoals in 
Dachau, of cultuur in Venetië, Verona en uiter-
aard Rome.  
 
En wat geven we elkaar in een crisis als deze dan 
mee? Woorden die troosten.  
Een prachtig voorbeeld vormt tekst van de Deca-
merone  van Bocaccio. 
 
Het was in het jaar onzes Heren dertienhonder-
acht en veertig dat in de voortreffelijke stad Flo-
rence, de mooiste van alle Italiaanse steden, de 
dood en verderf zaaiende pestilentie uitbraak, die 
door de invloed van de hemellichamen of door 
Gods rechtvaardige toorn over onze wandaden,  
als straf over de stervelingen werd uitgestort. 
 

In dat jaar trof de pest de stad Florence, trokken 
jongelui zich vrijwillig terug in de bergen 
en troostten elkaar met verhalen van hoop op be-
tere tijden. En ze deelden vooral het besef dat 
we als mensen op elkaar zijn aangewezen, zeg 
maar gewoon veroordeeld. Wat staat ons te doen 
de komende tijd? De aanpak van de huidige pan-
demie vereist daadkracht. Om te beginnen van de 
politici, voor burgers en degenen die in de ge-
zondheidszorg werken. Een hele generatie moet 
nu haar bestaansrecht bewijzen met daadkracht, 
leiderschap en hopelijk ook visie. Daar wringt op 
dit moment vaak de schoen. Wie vroeger, vóór 
deze crisis losbarstte, nooit echt oplossingen 
zocht voor problemen, kan ze nu ook niet echt 
geven. 
 
We hebben leiders nodig die mensen bewust met 
elkaar verbinden, over hun eigen schaduw heen  
stappen en antwoorden proberen te vinden die bij 
deze tijd en vooral bij onze toekomst thuishoren. 
 
 
Onze wereld is niet altijd mooi, maar roept ons 
zeker nu op aan een betere te werken. 

Laten we het Corona beestje maar gewoon even bij de naam noemen. We leven in een tijdvak waarin 

alle vroegere zekerheden letterlijk sneuvelen als gevolg van deze wereldwijze pandemie. Het corona-

virus heeft onze wereld om het zo maar eens te zeggen, letterlijk in de houdgreep. Wereldwijd eist 

het virus nog steeds veel slachtoffers.  

Ook economisch is de schade enorm. Met elkaar zullen we de kosten op termijn vervolgens links- of 

rechtsom moeten ophoesten. Zijn er ook mensen die pogen na te denken over oplossingen en de vraag “Hoe nu 

verder met elkaar?” 
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Foto Martin Liefrink 

Puzzelplekkie: Deze keer een cryptogram  
ingestuurd door het Dordtse Puzzelactieteam 

Hoe goed kent u Dordt? Maak dit cryptogram, test uw kennis en vind de oplossing. Naast 3 cadeau-
bonnen t.w.v. 15 euro geven we meerdere tickets voor een geheel verzorgde puzzelmiddag weg. 
  
U kunt winnen als u de zin van in totaal 23 letters (die door de puzzel heen staan) goed heeft. Daar-
naast moet u inwoner zijn van gemeente Dordrecht.  
De oplossing kunt u mailen naar: puzzel.dordrecht@gmail.com  
Onderwerp: ‘Dordtse Puzzelactie’. 
Per gewone post kan ook, stuur in dat geval uw oplossing naar: 
TienPlus 
T.a.v. Dordtse Puzzelactie 
Jacob Marisstraat 70 
3314 TK Dordrecht 
 
Vermeld naast de oplossing uw naam, adres, postcode en telefoonnummer. *  
Sluitingsdatum is 10 januari 2021. Winnaars worden vóór 30 januari op de hoogte gesteld.  

 Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact na winst en het toezenden van de prijzen. 
Na de actie worden de gegevens verwijderd.  

Veel plezier en succes!  
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HORIZONTAAL 

2. Ge kunt hier het schip mee in en ten onder gaan (1-4) 

5. Droge vaargeul? (8) 

8. Ed en zijn broer Willem zijn het (6) 

10.Eigen en voornaam (2) 

13.Zo mooi kan een zanggroep zijn (9) 

15.Nat niks waard (5) 

16.Kleine koninkrijken (6) 

20.Één zijn (5) 

22.Geen waterhoofd (3,3,3,4) 

24.Die jongens zien bleek (10,2,4) 

25.Tokkie natie? (6) 

27.U als Vlaming (2) 

28.Zucht, frisse randen (6) 

30.Mondig bedrijf (4) 

32.Geeft vlekken op de huid (3) 

33.Wie geen kracht heeft moet dit zijn (4) 

 

34. Plaat op de bon (5) 

35. Wollig hoofd (10) 

37. Overdreven lidmaatschappen (5) 

39. Belastbaar speelgoed (3) 

40. Koude rivier (3) 

41. Waterstand van een mand? (5) 

42. Thuis aan het water (5) 

45. Damp van een heilig familielid (5) 

46. Trommel met zwemvliezen? (8) 

49. Klinkt als een maatje die schrijver (8) 

50. (Te) gek (3) 

51. (Geen) geestelijke (3) 

54. Ondeugende boekwinkel (2,6) 

55. Vooraanstaand (5) 

56. Daarachter schijnt de zon (6) 

57. Plaatselijke vrouw aan het front? (7,5) 

Vervolg cryptogram: de omschrijvingen 

VERTIKAAL 

1.  Het heen en weer van een vogel (4) 

3.  Tweederangs Europeaan drinkt dit (4) 

4.  Mede plat gezegd, prima! (2) 

5.  In en uit de buurt (3) 

6.  Empathische koffie (6) 

7.  Daar is gemeentepils op niveau (10) 

9.  Welgesteld land (3) 

11.Daaraan wonen geen ouders? (15) 

12.Hippe slaapbank om tussen te liggen (9) 

14.De Dordtse heeft een baan in Rotterdam (4) 

17.Stroomstoring? (13) 

18.Open ruimte waar de generaal kan landen (11) 

19.Aanhaling van de beurs (3)  

20.Bomen en bloemenboeket (3) 

21.Die geeft advies over boten? (11) 

23.IJsbaan (12) 

 

26.stevige afsluiter (3) 

28.Overtuigd in de rechtbank (2) 

29.Kledingstuk in de gracht (4) 

31.Volwassen kop (10) 

32.Milieu dat droog niet kan bestaan (10) 

36.Klinkt als een lachwekkende woning (4,3,3) 

38.Geldig kruid (4) 

43.Minister-president aan de drank? (5) 

44.Binnen stoppen de activiteiten niet (6)  

45.Daar leren vissen (6) 

46.Stevie gelooft erin (6) 

47.Rivier die krom lag? (6) 

48.Dronken kleur (5) 

52.Keurige selectie (4) 

53.Drassige grond van Herman (4) 

Het team achter de Dordtse Puzzelactie, v.l.n.r.: Marianne Gravendeel, Clarissa Griffioen, Manouk Uijtdehaag en 
Annemieke Rich. De Dordtse Puzzelactie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Dordrecht en WolkenTV.  
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Dordrecht is ontstaan door zijn ligging aan het 

water de goederen werden door zee- maar vooral 

door de binnenvaart aangevoerd. Daardoor waren 

er in de zestiende eeuw al een aantal kranen in 

Dordrecht voor het lossen van schepen. De oudste 

en beroemdste was kraan Rodermond. Het hijs-

werktuig kwam roemloos aan zijn einde en werd 

opgevolgd door een andere kraan. Ook die ver-

dween zonder ophef. 

Langs de Voorstraathaven stonden nog andere 

kranen die voornamelijk bedoeld waren voor het 

lossen van wijnvaten. De Groote Rijnsche Kraan 

stond aan de Wijnstraat. Het pleintje heet daar 

nog steeds Kraansteiger.  

 

Rodermond  

De stadskraan Rodermond werd gebouwd om-

streeks 1338 aan de kade die nu Houttuinen heet. 

In die tijd stond de hijskraan op de kade aan het 

water, achter een zandbank, aan de rivier. In 

1410 werd de Nieuwe Haven gegraven waardoor 

de kraan Rodermond vanzelf aan de monding 

daarvan kwam te staan. Veel later werd over de 

toegang van de Nieuwe Haven de Engelenburger-

brug aangelegd. De hijskraan was gebouwd met 

een geheel houten constructie en stond in een 

vaste opstelling naar het water. Omdat de kraan 

Rodermond de grootste lasten kon verwerken ont-

stond in de omgeving van de hijskraan meer han-

del en opslag van molenstenen, natuursteen en 

de aan- en afvoer van wijnvaten. De wijnhandel 

en de handel in molenstenen viel onder het sta-

pelrecht van de stad Dordrecht waardoor deze 

goederen in Dordrecht gelost en verhandeld 

moesten worden. 

De kraan Rodermond was een belangrijke hijs-

kraan voor Dordrecht en werd gepacht door de 

Gilden. Het ophijsen geschiedde doormiddel van 

een tredmolen, waarin enkele zogenaamde 

kraankinderen liepen die een kabel of ketting op-

wonden om een kleinere hijstrommel. Deze 

kraankinderen waren jongvolwassen mannen die 

de kraan bediende en 'kinderen van de kraan wer-

den genoemd. 

De geschiedenis van de stadskranen van Dordrecht 
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart  

De gietijzeren hijskraan Dromedaris aan de Merwekade in Dordrecht in de eerste helft van de twintigste eeuw.  

Foto: archief Jos Hubens. 



 

Pagina 15 DordtSenior december 2020 

 

Vervolg: De geschiedenis van de stadskranen van Dordrecht 
Demonteren 

In de jaren vóór 1698 begint de kraan veel man-

kementen en gebreken te vertonen. Besloten 

wordt de gehele kraan te demonteren, een nieu-

we fundering onder de kraan aan te brengen en 

de kraan geheel opnieuw op te bouwen door ge-

bruik te maken van nog goede bestaande en nieu-

we onderdelen. Na het opheffen van de gilden 

aan het eind van de 18e eeuw werd de kraan niet 

meer verpacht, het bedienen van de kraan viel 

onder de gemeente Dordrecht die toen ontstaan 

was, waardoor de voorschriften aangepast wer-

den. In 1813 werd een nieuwe keur vastgesteld 

voor de kraan, waarin de kraankinderen voortaan 

kraanwerkers werden genoemd.  

In de loop van de negentiende eeuw begon de 

kraan Rodermond opnieuw grote gebreken te ver-

tonen en voldeed hij niet meer aan de eisen van 

die tijd. Op 20 augustus 1872 besloot de gemeen-

te dan ook om de kraan te laten slopen. 

 

Dromedaris (zie de foto op linker pagina) 

Tussen 1862 en 1865 werd de Merwekade aange-

legd. Er werden direct al palen geslagen om er 

ooit een kraan te bouwen, voor het geval dat 

kraan Rodermond gesloopt zou worden. Vooruit-

ziend en opmerkelijk daadkrachtig van de ge-

meente Dordrecht. 

In 1870 besluit de gemeenteraad dan ook tot het 

oprichten van een nieuwe hijskraan, als plaats 

voor deze kraan wordt de Merwekade aangewe-

zen. In de gemeentelijke begroting wordt een be-

drag opgenomen van 76.598 gulden. De ijzergie-

terij 'Prins van Oranje' uit ’s-Gravenhage krijgt 

opdracht van gemeentewerken tot het leveren 

van een stalen kraan. Het ijzerwerk werd tijdig 

afgewerkt en aangeleverd. De fundering van de 

kraan ging minder voorspoedig er moesten drie-

ënvijftig gladde dennen palen met een lengte van 

tien meter en zes stuks van twaalf meter worden 

geheid. De getijden van extreme hoge en lage 

waterstanden bemoeilijkten het karwei van de 

aannemer aanzienlijk. Uiteindelijk werd de ijze-

ren ligtkraan op 1 en 2 mei 1873 aan de voorge-

schreven beproeving onderworpen, met als hijs-

last het vereiste gewicht van spoorrails. Deze test 

doorstond de kraan glansrijk. 

Aan de ijzeren kraan werd een plateau aange-

bracht, met een lier die met de kraanarm verbon-

den was met takels en kettingen. De kraan werd 

in de loop van de maand mei in 1873 in gebruik 

genomen, grotendeels gemaakt met materiaal 

van de gesloopte oude Engelenburgerbrug. In de 

volksmond werd de kraan aan de Merwekade Dro-

medaris' genoemd. 

 

In de Dordrechtsche Courant van 26 juli 1942 

stond dat men op zoek was naar de uit 1873 date-

rende kraan aan de Merwekade. De kraan was 

met stille trom vertrokken.  

 

Op 25 september 1930 heeft Koningin Wilhelmina 

de Zee- of Wilhelminahaven geopend met voor 

die tijd twee gigantische brugkranen. 

Neem Hollands boer zijn gulden af 
Zijn centen en vierduiten 
Dan houdt hij nog zijn vette klei 
En staat erbij te fluiten 
 

Neem Hollands boer zijn landen af 
Dan houdt hij nog zijn water 
Daar maalt hij toch weer land uit op 
Wat vroeger of wat later 
 
Neem Holland al zijn dijken weg 
En laat het onderlopen 

Geen nood: elk kaasboerinneke 
Gaat vissersnetten knopen. 

Neem Holland al zijn bomen weg 
Zijn wilgen en zijn peppels 
Dan ruist nog Hollands windezang 
Door ’t riet van sloot en greppels 
 

Maar neem je Hollands water weg 
Zijn plassen en zijn vaarten 
Dan is mijn land geen Holland meer 
Al staat het op de kaarten. 
 
Dan wordt het duin een woestenij 
Dan dorren al de weiden 

Dan gaat mijn mooie Holland dood, 
Omdat het dorst moet lijden 

Waterland 
Door: Johan van Meurs (1835 - 1915)  
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Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

Veel bewoners op ons Eiland hebben net zoals de 
schrijver dezes 4 gekleurde mini-afvalcontainers 
(in de volksmond Kliko's) achter of naast hun huis 
staan. Simpel afval scheiden met kleuren is heel 
handig, Blauw staat voor papier en karton; Groen 
voor groente, fruit en tuinafval (GFT); Grijs voor 
restafval; Oranje voor plastic, drank-ver-pak-
kingen en blik. Wellicht zijn er andere kleuren in 
omloop maar hier moet je het mee doen. Deze 
mini-afvalcontainers nemen wel enige ruimte in 
beslag maar door afval te scheiden blijven waar-
devolle grondstoffen behouden. Wat doe je als je 
toch afval hebt wat in geen van deze 4 kleuren 
thuishoort, jawel dat betekent een maatwerkpak-
ket (veelal sloophout van oude meubels) die je 
moet bundelen en vervolgens op afspraak op la-
ten halen. Als je minder geduld hebt kan je het 
zelf wegbrengen naar de HVC  Baanhoek dan ben 
je het sneller kwijt.  
 
Focus heeft zijn prioriteitenlijstje en ging on-
danks Covid-19 een lading restafval (van renova-
tie) naar HVC-afvalstation brengen. Zaterdag en 
maandag zijn druk, maar ik stond, zeg maar, al in 
de slurf en kon niet meer terug.  Enige rijvaardig-
heid en geduld op die locatie is zeker op zijn 
plaats en voor de veiligheid mogen er maar 8 au-
to’s op het terrein. Het is niet altijd direct duide-

lijk in welke verzamelcontainer afval mag, maar 
vooraan bij het werkkantoor staat een HVC-
medewerker die advies geeft en in één oogopslag 
ziet waar wat bij wat hoort. Links en rechts staan 
knoepers van afvalcontainers misschien wel 30 
kuub schat ik…!    Vanaf aanhanger of auto kan je 
makkelijk het afval in de containers gooien ook je 
kapotte fiets, ijzeren ledikant en de verroeste 
BBQ als die uitgerookt is…, maar wat doet HVC 
dan met restafval? In het kort het volgende; 
 
Restafval is niet meer te recyclen, het wordt ver-
brand en de grote hoeveelheid warmte die daar-
bij vrijkomt gaat naar een turbine die elektrici-
teit opwekt. Die elektriciteit vindt zijn weg naar 
gevarieerde afnemers, zoals laadpalen, kantoren, 
woningen en bedrijven. De “restwarmte”, be-
stemd voor het “warmte-net”, gaat via een lei-
dingstelsel naar huizen en bedrijven. Alles bij el-
kaar is Dordrecht inderdaad op weg naar een 
energie neutrale stad met minder CO2 uitstoot. 
Samen gooien we bergen afval weg en dat is na-
tuurlijk zonde en niet goed voor het milieu Te-
genwoordig kunnen we veel producten recyclen 
zo wordt er weer iets nieuws van gemaakt (Niet 
verwarren met recycling dat is hergebruik). HVC 
(Huis-Vuil-Centrale) is continue in bedrijf en ver-
antwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer.  

Recyclen geeft kleur aan het leven…  
door Henk Kroon (focus)  

 HVC afvalcentrale te Dordrecht 
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Poëzie 

Ode aan de stamppot 
Een winter komt met ijselijke rampen 
Met barre kou die door de botten snijdt 
Maar ik heb in de strengste wintertijd 

Een godenspijs om me aan vast te klampen 
 
Mijn lieveling heeft winterkost bereid 
De keuken hangt vol feestelijke dampen 
Aardappels, groente, vlees- en dan maar stampen! 
Een stamppot is mijn hoogste zaligheid 
 

Wanneer de grote broeikas binnenkort 
De winterkou voor eeuwig zal verjagen 
Zit ik nog steeds met klapstuk op m’n bord 
 
Ik blijf op kool en winterpeen verzot 
Ik zal tot aan het einde van de dagen 
Een jongen zijn van de gestampte pot! 

 
Door: Ivo de Wijs 

Ontbijt 
Dit is de mooiste maaltijd van de dag 
De warme damp stijgt uit de koffiekopjes 
De eieren staan in de eierdopjes 

En er is worst en kaas en hagelslag 
 
Dus wie ter wereld zou het ons verwijten 
Dat wij gewoonlijk ’s avonds pas ontbijten 
 
Door: Ivo de Wijs  
 

Sporen van deelder 
Beter te zijn 
Waar je moet wezen 
Dan te weten 
Waar je moet zijn 
 
Door: Jules Deelder 

 
 

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 

De winnende loten zijn op onderstaande nummers gevallen! 
De hoofdprijs is op nr. 306 gevallen. En nu volgen er nog 50 getallen. 

Waar een prijs van 10 euro bij hoort, Kijk maar gauw of u een prijsje scoort! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Heeft u een prijs gewonnen? 

Meld u dan met opgave van naam en adres en uw winnende lotnummer bij onze penningmees-

ter Lianne van Laak. Zie pagina 1 voor haar gegevens. 
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U krijgt korting op de hieronder vermelde  
verzekeringen wanneer: 

• U de verzekering als collectieve verzekering 
afsluit via de Federatie van Algemene Senio-
renverenigingen (FASv). Vermeld bij het afslui-
ten het collectiviteitsnummer waaronder de 
FASv bekend is. Deze collectiviteitsnummers 
vind u in het overzicht van verzekeringsmaat-
schappijen hieronder. Soms kan het inloggen 
alleen onder vermelding van “FASv” of 
“Federatie van Algemene Seniorenverenigin-
gen”. 

• U kunt een hogere korting krijgen indien u vrij-
willig kiest voor een hoger eigen risico of als u 
de premie niet maandelijks betaalt, maar bij-
voorbeeld eens per jaar, half jaar of kwartaal. 

• Soms vergoedt de zorgverzekeraar eenmalig uw 
lidmaatschap van uw ouderenvereniging als u 
overstapt. 

 
Aandachtspunten: 

• Pas op als u van verzekeraar verandert, bij-
voorbeeld vanwege een goedkope basisverzeke-
ring. Bekijk of u als oudere daarbij niet teveel 
risico’s loopt omdat bepaalde kosten niet of 
niet geheel vergoed worden.  

• Voor leden met internet kan het gunstig zijn 
om via internet een verzekering af te sluiten 
tegen een gunstige premie. 

• In het overzicht worden de netto premiebedra-
gen vermeld. Als er geen korting wordt gege-
ven is het netto bedrag gelijk aan het bruto. 
Bij de netto berekening kunnen er afrondings-
verschillen zijn. Verifieer de premie zo nodig 
bij de door u gekozen verzekeraar. 

• Bij de vermelding van de aanvullende verzeke-
ring is gekozen om alleen die aanvullende ver-
zekeringen op te nemen waar vooral ouderen 
belang bij kunnen hebben. 

• Wanneer u overstapt van zorgverzekering tus-
sen 12 november en 31 december 2020 wordt 
uw huidige zorgpolis automatisch voor u opge-
zegd. Hiervoor hoeft u zelf niets meer te doen. 
Dit wordt de overstapservice genoemd waaraan 
alle zorgverzekeraars in Nederland meewerken. 
Als u voor 1 januari 2021 uw zorgverzekering 
handmatig opzegt, dan heb u nog tot en met 31 
januari 2021 om een nieuwe polis uit te kiezen. 

 
In de tabel, vanwege de ruimte is gekozen voor de 
VGZ, hieronder worden de netto premiebedragen 
vermeld, dus inclusief de verkregen korting. 

Collectiviteitskorting zorgpremie 2021 
De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv heeft ook voor het jaar 2021 - ook voor de 
Dordtse Seniorenbond - een premiekorting geregeld bij verschillende zorgverzekeraars. 
 

De leden van de Dordtse Seniorenbond kunnen een verzekering afsluiten met deze korting. 
Houd u er rekening mee dat de collectiviteitskortingen op de basispremie ook in 2021 wettelijk tot 5% 
worden gemaximeerd. Per 1 januari 2023 zal de korting op de basisverzekering - volgens berichten van 
het ministerie van VWS - heel waarschijnlijk worden beëindigd. Korting op aanvullende verzekeringen 

blijven dan nog wel mogelijk. Het eigen risico blijft ook in 2021 € 385,-. 

Zorgverzekering 2021                      door Jan Geenen 

VGZ-zorgverzekering 
 

Aanmelden via de website www.vgz.nl/fasv   
Aanmelden via de telefoon: 088-1311611  
of  belt naar het alg. nummer: 0900-8490.          

 
 

 
 
    Het collectiviteitsnummer van de FASv is: 17810 

Basisverzekeringen, 

inclusief collectiviteitskorting: 3% 

Aanvullende verzekeringen voor 65- plussers, 
inclusief collectiviteitskorting:10% 

VGZ Basis Keuze € 117,27 VGZ Zorgt Goed € 12,51 

VGZ Ruime Keuze (natura) € 120,72 VGZ Zorgt Beter € 21,69 

VGZ Eigen Keuze (restitutie) € 128,23 VGZ Zorgt Best € 36,72 

Tandartsenverzekeringen, geen collectiviteitskorting 

VGZ Zorgt Tand Goed € 14,70 

VGZ Zorgt Tand Beter € 23,75 

VGZ Zorgt Tand Best € 46,45 

Met andere verzekeringen hebben wij ook af-
spraken gemaakt onder andere met:  
CZ, Zorg en Zekerheid, Salland, ONVZ, OHRA, 
Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, Unive, 
menzis en anderen. 
Bel gerust voor inlichtingen met Jan Geenen zie 
voor telefoonnummer pagina 1. 
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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. 

In december 

02 december: mevr. J.H. Koppe-Muller, 92 jaar 

06 december: dhr. M. Garama, 89 jaar 

08 december: mevr. A. Kuijt-Nijenhuis, 91 jaar 

14 december: mevr. E in 't Hout-Blom, 90 jaar 

19 december: mevr. W.A. Pragt-Zodenkamp, 92 jaar 

22 december: mevr. L. van der Bosch-Ooms, 91 jaar 

24 december: mevr. A. Slijkhuis-Velhoek,85 jaar 

30 december:  mevr. M. fortuin-van Dijl, 89 jaar  

30 december: dhr. J.B. van der Ham, 87 

 

In januari 2021 

01 januari: mevr: A.C.T. Kok-Festen, 86 jaar  

05 januari: mevr: E.C. den Draak, 90 jaar 

07 januari: mevr: G. Garam-Boekhout, 89 jaar  

13 januari: mevr: M.W. Vekijk, 90 jaar 

18 januari: mevr: K.H.E. van Konijnenburg-Klaas, 90 

22 januari: mevr: J. van der Linden-Mulder, 90 jaar 

22 januari: mevr. M. van Twis-Festen, 86 jaar 

27 januari: dhr. T. van 't Geloof, 88 jaar 

28 januari: dhr. G.L. Ek, 93 

30 januari: M.E. Hellemons, 85 jaar 






