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Wij zijn aangesloten bij de 

 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
   5e jaargang nummer 7 

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 oktober-nummer.  

U kunt het verwachten in week 41, dat is van 5 t/m 10 oktober. 
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Kopij voor DordtSenior van oktober 2020 uiterlijk  

9 september inleveren bij de redactie,  

Tijdelijk 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 
Lianne van Laak: Noodkreet van het bestuur naar de leden 

5. Joke herrewijn: Goed ouder worden heeft niet zoveel 
te maken met Jong willen blijven!! 
Puzzelplekkie: de oplossing en prijswinnaars van juli 

7. Joke Herrewijn: Boekbespreking 
Bestuurlijke beslommeringen 

9. Henk Kroon: Focus en lastpakken 
Zogezegd 

11. Arie van Zanten: Ook senioren hebben gewoon recht  
op leven  

13. Puzzelplekkie: woordzoeker september 

15. Toni van Dam: Verveling 
Later: een gedicht van Ivo de Wijs 

17. Jan Geenen: Mama Mia, wat was het warm! 

18. Jos Hubens: De geschiedenis van scheepswerf DE BIESBOSCH 
in Dordrecht 

19. Vervolg van pagina 18: De geschiedenis van scheepswerf  
DE BIESBOSCH in Dordrecht 
Jaarvergadering 2020 is afgelast 

20. Koepel Gepensioneerde: 'U' hebt wel degelijk invloed op uw 
pensioen  

21. S|H-Sticker voor respect, veiligheid en begrip 
Lianne van Laak: Steunfonds 

23. Aanmeldformulier 2020 

24. Verjaardagen van september 
ingestuurd door Wilma Molendijk: TOCHTGENOTEN 
Senior Service: Belangrijke telefoonnummers 
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Bericht van de voorzitter      Joke Herrewijn-de Vries 

Door het overlijden van Ab Küchler is er 

bij de redactie van Dordt Senior een 

enorm probleem ontstaan. Jan Geenen 

maakt op dit moment helemaal alleen 10 x 

per jaar de  prachtige uitgaven van Dordt 

Senior. Jan doet dit fantastisch maar het 

is een vrijwel onmogelijke opgave om dit 

helemaal alleen te moeten doen. Voor de 

redactie hebben we een redacteur en 

een assistent nodig. 

  

Bestuurslid Els Bel stopt na vele jaren als 

bestuurslid. Zij heeft vanaf dag één de 

activiteiten voor haar rekening genomen. 

Voor de organisatie van activiteiten heb-

ben we minimaal twee mensen nodig die 

activiteiten bedenken en uitvoeren.  

 

Binnen onze gelederen is er niemand die 

de ontwikkelingen bij de FASv volgt en de 

link met onze bond voor zijn/haar reke-

ning neemt. Hiervoor is minimaal een 

persoon nodig.  

 

De Gemeente Dordrecht neemt de meeste 

beslissingen die het leven van ouderen be-

ïnvloeden. Op dit moment hebben wij nie-

mand die de ontwikkelingen bij de ge-

meente volgt, mee praat en terug koppelt 

aan onze bond. Ook hiervoor is minimaal 

een persoon nodig.  

 

Daarnaast zou het fijn zijn als er mensen 

zijn die gewoon willen meedenken en met 

ideeën komen zodat we een levendige 

bond kunnen zijn.  

 

Beste leden van de Dordtse Senioren-

bond, het bestuur heeft besloten dat, 

als er vóór 1 november 2020 geen ver-

sterking komt voor bovenstaande taken, 

de Dordtse Seniorenbond helaas  opge-

heven zal moet worden. 

  

Help u mee om door te kunnen gaan? Aan-

melden kan bij alle bestuursleden die 

voorin deze Dordt Senior te vinden zijn.  

                          Door: Lianne van Laak    

Noodkreet van het bestuur naar de leden  

Daar ik niet bij de laatste bestuursvergadering was, heeft Lianne zich ingezet om een noodkreet 

van het bestuur te formuleren. Ze deed dat heel raak, waarvoor mijn dank.  

 

De enquête van de adviesraad van de WMO heeft 115 reacties opgeleverd. Bij de ledenadministra-

tie bleken heel veel leden de contributie betaald te hebben. Dat is prettig, want de onkosten 

gaan altijd door. Het reisje, dat voor de coronacrisis was aangeboden aan de leden, kon niet 

doorgaan.  De bijdragen die reeds betaald waren zijn teruggestort Bij de reisvereniging is geïnfor-

meerd naar eventuele reizen, maar nu kan alleen gereden worden wanneer de passagiers een 

mondkapje dragen. De reisclub heeft besloten daar niet toe over te gaan. We hopen weer spoedig 

dagtochten aan u aan te kunnen bieden. We streven ernaar in oktober een jaarvergadering te 

kunnen beleggen. De volgende bestuursvergadering is vastgesteld op 20 augustus a.s. 

Het bestuur van de Dordtse Seniorenbond wijst haar leden op het volgende:  

Het water staat het bestuur tot aan de lippen, er zijn onvoldoende bestuursle-
den en veel te weinig vrijwilligers om de bond draaiende te houden.  
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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 Scootmobie-
len,  

Rollators, Rolstoelen en 
Zorghulpmiddelen 

Noordeinde 118, 3341 LW  Hendrik Ido Ambacht | Tel. 078 68 22 307 | 
scootmobielrijnmond.nl 
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Foto: Terry de Bot 

Goed ouder worden heeft niet zoveel te maken 

met jong willen blijven!! 
Verslag lezing van het Humanistisch Verbond (15 juli 2020) 

               

De oplossing is: HOVENIER 

 

Onderstaand de 2 prijswinnaars 

Winnaar. Mevr. A. de Bond-Blokland 

Winnaar. Mevr. C. van der Schaar-Dolkens 

 

Uw prijs, een waardebon van onze  

adverteerder wordt u toegezonden! 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van juli 

"We willen allemaal oud worden en jong blijven", 
zei de inleider van de avond. Jentie Kraamer, 
geriatrisch arts met humanistische roots in onze 
regio, onderzoekt, schrijft en werkt met oude-
ren, keek een beetje bedenkelijk bij die zin en in 

haar lezing over goed ouder worden, werd duide-
lijk waarom.  
 
"Tik maar eens in, goed ouder worden en er staan 
steeds lijstjes met drink genoeg, beweeg en 
smeer crèmes op je huid. Ik denk dat goed ouder 
worden niet gaat over jong blijven, maar over 

goed leven als oudere. Daar wil ik het over heb-
ben" 
Wat helpt bij goed ouder worden is actief zijn en 
ruim eiwit eten: 150 minuten per dag bewegen. 
Wandelen is goed genoeg. Eiwitten zitten vooral 
in peulvruchten, zuivel, vlees, vis en ei zitten.  
Goed ouder worden gaat over meer dan fit blij-

ven. Het gaat over gelukkig zijn met de fase in je 
leven. Onze samenleving kent heel veel stereoty-
pen over ouderen: als je ouder bent, wordt je 
milder, wijzer, ervaren, maar ook trager en ver-
geetachtig. Maar wat zegt dat nu? 
In andere landen, landen waar Kraamer onder-

zoek deed en werkte, zoals Cuba, worden oude-
ren gestimuleerd te bewegen en sociaal betrok-
ken bij activiteiten. Daar zijn weer hele andere 
stereotypen. 
In Japan (en andere gebieden waar veel mensen 
erg oud worden, de z.g. bluezones) kent men het 
begrip Ikigai een samenvoeging van het woord iki 

dat leven betekent, en gai dat staat voor waarde, 
effect of nut.  

Ikigai gaat ervan uit dat een mens in balans is als 
hij doet wat hij fijn vindt, waar hij goed in is, en 
waar de samenleving iets aan heeft. Als je in ba-
lans bent, leef je goed, in welke fase van het le-
ven je ook aangekomen bent, is de gedachte. 

Het publiek werd uitgenodigd na te denken over 
Ikigai met de vragen: waar ben jij goed in, waar 
hou je van en wat heb je de wereld te bieden?  
Mooie vragen voor alle fasen in je leven, dachten 
we. 
 
Na de pauze vertelde Kraamer over de vragen die 

zij krijgt rondom levenseinde. Ze benadrukte dat 
het belangrijk is om je omgeving goed te betrek-
ken bij de keuze die je daarin maakt. Van belang 
is dat zij en je huisarts weten wat je wilt als je in 
de laatste fase van je leven komt. Kraamer traint 
artsen om hier goed aandacht aan te besteden 
met patiënten. Dat voorkomt onduidelijkheid. En 

ieder is vrij de keuze te maken die hij daarin wil 
maken. Ze verwijst naar de site van het Neder-
lands Huisartsengenootschap en de informatie die 
daar te vinden is. Die informatie is niet alleen 
van belang voor huisartsen maar ouderen die na 
willen denken over de laatste fase van hun leven 

kunnen er zeker tips uit halen. Zie: 
https://www.nhg.org/sites/default/files/
content/nhg_org/uploads 
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Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

Willem Elsschot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorwoord van zijn roman Kaas schreef 

Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons de Rid-

der) dat het tragische een kwestie is "van maat 

en harmonie etc.". In dit licht mag je al zijn ro-

mans – van het subtiele melodrama "Villa des Ro-

ses" en met zijn zwanenzang als schrijver "Het 

dwaallicht" tragisch noemen. Zolang je erbij zegt 

dat ze ook heel komisch zijn.  

Hoofdpersonen zijn doorgaans dromende Vlaamse 

kleinburgers, die hun neus hardhandig stoten aan 

de werkelijkheid. Tussen droom en daad staan 

wetten in de weg en praktische bezwaren, 

schreef de als dichter debuterende Elsschot al in, 

"het huwelijk" en dat geldt eveneens voor ambiti-

euze oplichters", zo blijkt uit “Lijmen/het 

been",. In deze beroemde romans waarin de za-

kenman de Ridder zijn ervaringen in de reclame 

verwerkte, brengt Boorman, de Brusselse direc-

teur van de advertentiefuik Algemeen Wereldtijd-

schrift, Elsschots alter ego Frans Laarmans de fij-

ne kneepjes bij van het “lijmen” De mensen be-

praten en doen tekenen. 

Kaas, De Antwerpse klerk Frans Laarmans laat 

zich overhalen om Belgisch wederverkoper te 

worden voor een Hollandse kaasfirma.  Hij meldt 

zich ziek op zijn werk, zet een kantoor op, werft 

agenten, laat tienduizend volvette edammers in 

een pakhuis opslaan. Hij slaagt er niet in meer te 

verkopen dan elf-en-een-halve bol. Ontgoocheld 

en achtervolgd door de gedachte aan al die on-

verkochte kazen, ze drukken op zijn ziel en stin-

ken, geeft hij zijn opdracht terug en herneemt 

hij met een zekere tevredenheid zijn klerkenbe-

staan weer op. Het verhaal is een droogkomisch 

verslag van gefnuikte handelsambities, met een 

sympathieke en menselijke “ik“ die met succes 

op herhaling zou gaan in al Elsschots latere ro-

mans. 

Bestuurlijke Beslommeringen 

Willem Elsschot   

1882 - 1960 

U zult begrijpen dat er de laatste tijd weinig geluid komt vanuit het bestuur. 
Hoofdschuldige is in dit specifieke geval de Corona crisis. Voor iedereen geldt dat dit een hele onna-
volgbare situatie behelst. Ook voor ons als bestuur is het wel heel moeilijk om hoe dan ook iets te 
organiseren voor onze leden. Ik hoef u niet uit te leggen met welke problemen wij voor een eventu-
eel te organiseren evenement worden geconfronteerd. Inmiddels na lange tijd is het bestuur weer 
eens bij elkaar gekomen (16 juli jl.) om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Daar is het 
helaas bij gebleven. Op 20 augustus hebben wij als bestuur weer een Vergadering en dan zullen wij 
die draad ook opnieuw oppakken. Blijft onverlet dat de Corona-situatie er inmiddels niet beter op is 
geworden. We zijn het virus nog lang niet de baas hoe graag we dat ook zouden willen zien. Dit be-
moeilijkt alleen maar het maken van afspraken met welke organisatie dan ook. Iets regelen in de 
trant van een leuke bijeenkomst met elkaar in een gezellige ruimte kunnen we voorlopig in de ijskast 
zetten. Wij als bestuur vinden dat heel vervelend voor onze leden. Het enige dat we kunnen zeggen 
is dat zodra er weer mogelijkheden komen wij beslist niet de laatsten zijn om actie te ondernemen 
om uiteindelijk iets op touw te kunnen zetten. Wij houden u uiteraard graag op de hoogte.  
 
Wij wensen u vanzelfsprekend alle goeds toe en hopen dat u van deze nare besmetting, met al zijn 
gevolgen, gevrijwaard zult blijven. 
 
Bestuur Dordtse Seniorenbond. 
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Focus en lastpakken;  
door Henk Kroon (focus)  

Focus houdt zich bezig met criteria welke voor 
onze senioren mogelijk interessant zijn en wat 
kunnen ze ermee…. Ik was geïnteresseerd in een 
(huis)insect en tijdens googelen ontdekte ik dit 

merkwaardige dier die al miljoenen jaren op onze 
planeet weet te overleven namelijk "mini-
pissebedden oftewel zilvervisjes". Ze zijn razend-
snel en moeilijk te vangen, tijdens behangen bij 

familie was aan  
één muurkant het 
behang gedeeltelijk 

weggevreten…, ja-
wel zilvervisjes, het 
is om uit je vel te 
springen.  

Zij huisvesten zich op enigszins vochtige warme 
plekken, omdat ze schadelijk zijn voor onze ge-
zondheid heeft de gemeente ze verdelgd, poeh-

poeh zeg ik ruik het. 
In grootmoeders tijd was dat wel anders, meer  
een biologische aanpak zeg maar. Doe aardappel-
schillen (zilvervisjes zijn er dol op) in een afsluit-
baar zakje en leg het zakje enkele dagen op een 
vermeende plaats sluit het daarna en breng het 

naar de biobak of groene container…, of ze volle-
dig verdwenen zijn is de vraag. Huis ventileren, 
gaten en kieren dichtkitten helpt ook. Als deelne-
mer aan deze digitale eeuw pakt Focus een spuit-
busje dat helpt ook…  
 
Marcel is een stoere Zzp’er en ervaringsdeskundi-

ge in het bestrijden en verwijderen van de 
(eiken)processierups in onze regio. Dordtse senio-
ren fietsen en wandelen graag zoals hij aangeeft 

dus enige kennis m.b.t. de processierups is niet 
onbelangrijk. Kom niet met deze rupsen in aanra-
king want dan zijn de rapen gaar…, het jeukt en 
brandt verschrikkelijk dus vermijdt contact… 

waar zo’n nest zit is meestal aangegeven en afge-
zet met linten.  Marcel geeft aan dat door kli-
maatverandering en aantasting van het milieu de 
processierups geen natuurlijke vijanden meer 
heeft. Enkele vogels (koolmeesje bijv.) die ze 
consumeren maar als ze er twee opgepikt hebben 
zitten ze vol.   Als wij onbedoeld toch met die 

brandhaartjes in aanraking komen wat moet je 
dan doen? Oei…, ja GGD, arts echter verwijderen 
gaat niet makkelijk er is één rigoureuze manier 
en niet bestemd voor kinderen dus pas op he…!  
Probeer niet te krabben maar föhn de plek (op de 
brandharen) liefst zo warm als men kan verdra-
gen, doe er na afkoelen brede pleister opplakken. 

Trek even later de pleister eraf (net zoals harsen) 
smeer het in met Aloë Vera en na het jodelen 
kunt U weer verder.   Volgroeide rupsenstadium 
duurt zo’n 17 dagen daarna verpoppen ze zich tot 
een bruingrijze nachtvlinder. De rupsen hebben 
700.000 brandhaartjes met weerhaakjes en zijn 

er tot eind september. De brandhaartjes kunnen 
4 tot 7 jaar actief blijven en kijkend op z’n iPad 
ziet Marcel dat er nog meer locaties zijn ontdekt, 
werk aan de winkel dus!            
 
Met dank aan Marcel voor dit interview, Focus. 
 

   

Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

Zogezegd 

Ouder worden is eigelijk best vernieuwend 



 

Pagina 10 DordtSenior september 2020 

 



 

Pagina 11 DordtSenior september 2020 

 

Ook senioren hebben gewoon recht op leven. 
Arie van Zanten  

Citaat brief van de dag, achting voor ouderen 
neemt gestaag af. 
In zijn roman Onder professoren (1975) laat W.F. 
Hermans dokter Barend in zijn dagboek het vol-
gende noteren:  
"Ik denk weleens: bij de volgende uitbarsting van 
georganiseerde haat zullen niet de joden de gas-
kamers ingaan maar de grijsaards. Niets zal de 
stakkers kunnen redden: de vroegere gebruikelij-
ke eerbied voor de ouderdom is in gelijke mate 
afgenomen als de gemiddelde leeftijd van de 
mens is gestegen en oude mensen minder zeld-
zaam werden. Als 'nutteloze opeters' zullen ze 
worden afgemaakt'. Nu zullen ouderen niet gauw 
'rücksichtslos ausradiert' worden. Maar Hermans 
heeft wel gelijk gekregen: de achting voor oude-
ren is gestadig minder geworden. Ook de corona 
epidemie leidt tot tweedeling.  
Barbara Baarsman (zaterdag, 18 juli) betoogt dat 
'ouderen juist hel veel baat hebben bij het co-
ronabeleid – tenminste de kwetsbare groepen 
onder de ouderen- en iets minder kosten, omdat 
ze nu eenmaal minder toekomst voor zich heb-
ben' 
Nu behoor ik tot de kwetsbare groep en ik moet 
zeggen dat ik de baten van corona tot nu toe ge-
mist heb. Maar ik ben dan ook geen econoom. Ze 
betoogt ook dat jongeren een veel hogere prijs 
betalen voor corona dan ouderen. Het voorbeeld 
van haar zoon, die tussen zijn 18de en 24ste 'een 
beetje gestudeerd' heeft en nu lijdt onder de 
gevolgen van de corona (hij kan niet op vakantie 
naar Bali) is volstrekt misplaatst in het licht van 
de vele coronaslachtoffers. Wanneer bij een 
tweede coronagolf ouderen bij tekortschietende 
IC- capaciteit onder aan de wachtlijsten worden 
geplaatst, worden ze gedegradeerd tot tweede-
rangsburgers. En dat is discriminatie". 
 
Solidariteit tussen generaties van levensbelang. 
In mijn eerdere artikel in mei heb ik al betoogd 
dat kwartetten over de vraag welke generatie in 
de loop der tijd het meest heeft geleden, weinig 
vruchtbaar is. Elke generatie heeft zijn eigen 
voor – en nadelen. Laten we als senioren wel we-
zen. We hebben als senioren onze zaken gemid-
deld redelijk goed voor elkaar met een pensioen 
en als we nog werken een vaste baan. Bij de 

meeste jongeren ziet de werkelijkheid er iets 
minder rooskleurig uit. Als jongeren al een be-
taalde baan hebben is die veelal tijdelijk en zij 
zullen zeker bij de huidige economische crisis 
veelal als eersten werkloos worden.  
Het heeft geen zin, het is zelfs contra productief 
te blijven hangen in verwijten over en weer tus-
sen generaties. 
Wat me in toenemende mate wel zorgen begint 
te baren – in dit geval samen met premier Rutte 
is dat we als generaties en dan vooral de jonge-
re, kennelijk alleen nog maar een boodschap 
hebben aan ons zelf (en eigen vertier) en steeds 
vaker tot de orde moeten worden geroepen. 
Dat kunnen en moeten we elkaar niet willen aan-
doen. 
 
Hoe nu verder? 
Zolang er nog geen goed werkend vaccin is tegen 
corona zijn we met elkaar verplicht de regels ge-
zamenlijk in acht te houden zelfs in deze zomer-
se (na)dagen. 
 
Verder is en blijft het van levensbelang er voor  
te zorgen dat de IC-capaciteit ruim voldoende  
op peil wordt gehouden omdat elk mensenleven 
ongeacht haar of zijn (hoge) leeftijd altijd zijn  
waarde heeft in een fatsoenlijke menselijke sa-
menleving. Ook senioren hebben gewoon recht 
op leven. 
    Arie van Zanten 

In het mei nummer van dit blad, heb ik aandacht gevraagd voor het belang van solidariteit  

tussen generaties zeker in het kader van de huidige coronacrisis. Daar zitten we nog steeds middenin. 

Via de ingezonden brief in De Volkskrant van 21 juli dit jaar kom ik hier nu op terug. 
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Puzzelplekkie: woordzoeker september 
Deze keer weer een puzzel --- met prijzen 

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

adverteerder Pim's Poffertjes en Pannenkoeken. 

 

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

als diagonaal staan. Sommige woorden staan achterstevoren.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zoek onderstaande woorden in de puzzel  
ACNÉ, AFSCHERMING, AULA, BESTAAND, BIJGEVAL, BREVET, CLUB, DEMON, DUWEN, FEILEN, GAME, 

ONOPLOSBAAR, OVERSTAP, PARATYFUS, PROMO, RABBIJN, RUGTAS, RUHR, RUNE, SCHREEF, SOLDAAT, 

TRAS, VERVOLG, VETE, VRIJUIT, WUFT. 

 

 

De oplossing moet uiterlijk 10 september bij ons binnen zijn! 

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

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

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

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

van oktober.  

 

Veel puzzelplezier! 

P R O M O N O M E D O 

A F S C H E R M I N G 

T E U O R W R A O A L 

S E F A L U A P N A O 

R R Y E G D L E V T V 

E H T T I O A E T S R 

V C A I S L G A M E E 

O S R B U IJ E C T B V 

D R A B B IJ N N L S T 

A A P R U H R É U U D 

R W U F T T E V E R B 
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Verveling                                           Toni van Dam 

Hoewel ik nog aardig uit de voeten kan, ik fiets 
nog en wandel vaak, voel ik me toch afgesloten 
van bepaalde uitstapjes. Zoals een mooie film, 
de bioscoop, een concert bijwonen en museum-
bezoek. Ik schaam me om het te zeggen, want 

hoe velen kunnen door deze corona omstandighe-
den geen deur uit om op visite te gaan of te ont-
vangen maar te zwijgen. Zwaaiend naar een 
raam, waar achter vader of moeder, is om te 
huilen.  Althans bij mij schieten de tranen in de 
ogen bij het zien van zo’n foto in de krant. Ik 
heb al drie maanden mijn vrienden in het ver-

pleeghuis niet bezocht. Want ja, ik ben zelf ook 
best kwetsbaar, door leeftijd en lichte manke-
menten. Excuus dus voor het feit dat bij mij de 
verveling toesloeg. Daarom kijk ik wat vaker T V 
dan mij eigenlijk lief is, een beetje zappen, want 
zoveel bijzonders wordt er niet vertoond.  

 

Neem nou de zaterdagavond, ik herinner me toch 
meer gezelligheid dan nu b.v. Hollandse zaken 
een gekissebis van jewelste. Meningen, die door 
anderen worden bekritiseerd en door de presen-
tator in toom moeten worden gehouden. Een 

quiz vind ik wel weer leuk, vooral een echte ken-
nisquiz zoals twee voor twaalf,  per seconde wij-
zer, desnoods de slimste mens.  Wel zie ik graag 
een goede documentaire; kunstprogramma’s, dus 
dat werd zappen. Zo kwam ik terecht bij het pro-
gramma Binnenstebuiten, best leuk. Uiteraard 
zit er ook zo’n "kook-item" bij, daar kan je te-

genwoordig niet omheen. Ook een item "wonen" 
en vooral mooi wonen. Vooral een verbouwde  
boerderij, door op te knappen niet meer in ge-
bruik zijnde kerk. Dat het interieur alle aandacht 
krijgt laat zich raden. Best leuk hoor. Maar een 
enkele keer kom ik niet meer bij van de lach. Het 
gaat dan van: "Kijk, deze oude tafel vonden we 

na drie jaar zoeken in de Provence. En dat be-
hang hebben we uit Engeland laten komen. Deze 
prachtige houten bank komt uit een oude school, 
deze fraaie vaas vonden we bij toeval in Marok-
ko.” Af en toe is een meubelstuk georven, nee 
niet geërfd. De heer des huizes heeft namelijk in 

Leie gestudeerd. Enfin, zo maar wat ervaringen…  
     
                                            Van Toni van Dam 

Later 
 
Als ik oud ben dan neem ik een bank voor mijn huis 
En daar zit ik dan –stil- en kijk strak voor me uit 
Dan verwijder ik aan elke kant een plavuis 
En daar plant ik een stokroos of vingerhoedskruid 
En ik kijk naar de auto’s 
Ik kijk naar de haven 
Ik kijk naar de mensen 
Die darren en draven 
Maar af en toe is er toch eentje- goddank 
Die even komt zitten bij mij op m’n bank 
Lekker weer, O zeker, kind 
Zonnig, ja en weinig wind 
Voor september lang niet slecht 
Nee, nee, nee hoor, wat je zegt, 
 
 

 
 
 

Alles goed? O lang niet kwaad 
Goed gezond? ’t Gaat, ’t gaat 
Druk? Nee, nee integendeel 
Ach, ik hoef niet meer zoveel. 
Als ik oud ben dan wil ik een bank voor mijn huis 
En dar zit ik dan kalm met m’n stok en m’n hoed 
Wat heb je nou binnen? Kabaal op de buis! 
Nou ik moet weer eens verder… Ja kind, dat is 
goed. 
En ik lees mijn krantje, ik neurie een lied 
Ik kijk naar de vogels, ik zit en geniet 
Ik hoef geen crapauds en hoef geen fauteuils 
Doe mij maar wat zon en een bank voor m’n huis. 
            
         Ivo de Wijs 
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Mama Mia, wat was het warm!      door Jan Geenen 

Tijdens het maken van deze aflevering was het 
HITTENGOLF, soms was het wel 38 tot 39 graden in 
het kamertje waar de DordtSenior wordt gecre-
ëerd… Af en toe kreeg ik visioenen van heerlijke 
Italiaanse ijsjes. 
Toen dacht ik, in mijn kindertijd hadden we in 
Rotterdam de ijsfabriek van C. Jamin, wij zeiden 

in Rotterdam "ijsjes van " - spreek uit 

Sjamin. Herkend u ze nog? 

Verder kan ik mij nog herinneren dat we toen ook 
wel eens een Italiaans ijsje kregen. 

De Italianen zochten al vroeg hun geluk buiten de 
grenzen. Tot aan de Eerste Wereldoorlog verkoch-
ten ze hun ijs in Duitsland en Centraal-Europa. 
Daarna verlegden zij hun werkterrein naar Neder-
land. Maar het duurde even voordat de Nederlan-
ders warmliepen voor de koude lekkernij. Het is 
ongelooflijk, maar Nederlanders moesten ooit wei-
nig hebben van ijs. 

IJs werd in de beginjaren in Nederland bij banket-
bakkers verkocht. IJs ging in een glas of je kreeg 
een plak op een stuk papier (ijstablet). 

Mama Mia, gratis ijsjes 
Na de Eerste Wereldoorlog (1914 -1918) kwamen 
de eerste Italiaanse ijsverkopers naar Nederland. 
Daar bleken ze hun zoete product niet te kunnen 
slijten. "Wat de boer niet kent, dat vreet 'ie niet", 
ging letterlijk op. Uiteindelijk besloten ze gratis 
hun ijs uit te delen. Dat hielp. De zuinige Neder-
landers konden het gebaar waarderen en ontdek-
ten zo dat ijs toch wel érg lekker was. 

Hand ijsje 
Kort na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd 
een ijsje halen zelfs de populairste vorm van bui-
tenshuis eten. De grondstoffen waren nog op de 
bon, waardoor een geliefde ijssalon als De Lorenzo 

in Utrecht maar een half uur per dag open kon.   
Het was er dan zo druk dat een portier de klanten 
in bedwang moest houden. 

Veel ijscomannen deden dit werk in de zomer als 
bijverdienste. Ze maakten het ijs bijvoorbeeld 
klaar in schuurtje. Als kind ging je dan steeds vra-
gen wanneer er ijs zou zijn. Zodra het moment 
daar was snelde je eropaf met bijvoorbeeld  een 
stuiver (5 cent) in je hand. 

In Dordrecht is La Venezia een begrip geworden 
In 1929 kwam de heer Giacomo Talamini naar Til-
burg om traditioneel ambachtelijk Italiaans schep-
ijs te produceren en te verkopen. 
Hij had vijf zonen en één dochter, die, op één na, 
allemaal in de ijswereld terecht zijn gekomen. 
Zijn dochter, Maria Norina Talamini, begon in 1953 
een ijssalon in Dordrecht. De ijssalon had twee 
verkooppunten: één in de Cornelis de Wittstraat 
en één in de Voorstraat nabij het Scheffersplein. 
Daarnaast stond er op de Visbrug een Italiaanse 
ijscokar en reed er een ijscokar in Papendrecht.  

Daar de gemeente Dordrecht plannen had om het 
gehele gebied nabij de Cornelis de Wittstraat te 
veranderen werd er een nieuwe locatie gezocht. In 
1981 werd het huidige pand aan de Vest feestelijk 
geopend en elke Dordtenaar was trots op dit 
mooie bouwwerk. 

Bron van het stukje van 'La Venetia': 
www.Lavenezia.nl, daar kunt u de hele historie 
van La Venezia vinden. 
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Foto Martin Liefrink 

De geschiedenis van scheepswerf De Biesbosch in 

Dordrecht 
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

Scheepswerf “De Biesbosch’’ heeft haar bekend-

heid verworven met de assemblage van de zoge-

naamde Franse motoren en aan het ontwerpen en 

bouwen van duwboten en duwbakken voor de 

West-Europese binnenwateren. 

 

N.V. Scheepswerf en Machinefabriek "DE BIES-

BOSCH" Dordrecht  

Opgericht op 13 januari 1917. 

Van 1924 tot en met 1988 was de Franse staatsre-

derij C.F.N.R.-grootaandeelhouder van scheeps-

werf De Biesbosch, waarvan de historische duw-

boot RENE SIEGFRIED deel uitmaakte en gebouwd 

werd op scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht 

in 1963 met bouwnummer 414. 

In 2000 ging de scheepswerf failliet en na vele 

hoogdravende plannen van de gemeente Dor-

drecht ligt het gehele terrein, eind 2009, nog ge-

heel braak.  

 

Franse Rijnvaart 

Na de eerste wereldoorlog ging de Franse Rijn-

vaart zich meer en meer ontwikkelen en men 

vond het van belang om op meerdere plaatsen 

aan de Rijn, reparatiesteunpunten te vestigen. 

Dordrecht werd gezien als het begin- en eindpunt 

van de eigenlijke Rijnsleepvaart, aangezien hier 

de sleepschepen die van en naar Antwerpen van 

sleepboot moesten wisselen. Men vond dit 

"wisselstation" bij uitstek geschikt om hier voor 

de Franse Rijnvaart een reparatiebasis te vesti-

gen. In 1924 gingen dan ook de aandelen over in 

handen van de Societé Française de Remorquage 

sur le Rhin. Deze ging later over in C.G.N.R een 

zustermaatschappij van de C.F.N.R. De Franse 

moedermaatschappij, zorgde voor een goed ge-

vulde orderportefeuille. Menige stoomsleepboot 

is op deze werf omgebouwd tot motorsleepboot 

en later weer tot duwsleepboot.  

 

Marshallhulp 

Na de tweede wereldoorlog was het de tijd van 

de Marshallhulp, die Nederland sneller dan wie 

ook had kunnen denken, op de been hielp. De 

Biesbosch begon in 1946 de bouw van een dwars-

helling naar Amerikaans patent: het nieuwste 

snufje, toen op het gebied van werfinrichting. De 

dwarshelling kreeg direct een goede bezetting: 

een serie van 47, in Amerika en Canada geprefa-

briceerde motorvrachtschepen voor de Franse 

Rijnvloot, werden er op geassembleerd. Een eer-

ste grootscheepse sectiebouw dus. Van deze 

Franse motoren waren er 25 kleine van 720 ton 

en 22 grote van 900 ton.  

Later werden nog 13 van deze grote Franse moto-

ren geheel door De Biesbosch gebouwd. Deze on-

derscheiden zich van hun zusterschepen omdat ze 

geheel geklonken zijn in tegenstelling tot de an-

dere schepen die voor het grootste gedeelte zijn 

gelast.  

 

Kenniscentrum 

Een revolutie op de Europese waterwegen, was 

de overgang van sleepvaart naar duwvaart. In de 

Verenigde Staten werden de grote door stoom 

aangedreven hekwielers gebouwd. Deze schepen 

waren niet geschikt om te slepen en de bakken 

werden langszij en voor de boeg meegenomen. 

Het kon niet uitblijven of in Europa ging men de 

voordelen inzien van de betrekkelijk goedkope 

duwbakken, die met een aantal tegelijk konden 

worden verplaatst door een duwboot. In 1956/57 

werden onder de auspiciën van de Franse autori-

teiten enkele studiereizen gemaakt naar de 

Verenigde Staten van Amerika. Technici van de 

moedermaatschappij C.G.N.R. en van de ”De 

Biesbosch” namen hieraan deel en ontwikkelden 

een systeem dat geschikt werd geacht voor de 

Europese binnenwateren, en speciaal voor de 

Rijn. In 1957 wilde men de al uitgewerkte theorie 

omzetten in de praktijk van alledag.  

De PRESIDENT HERRENSCHMIDT van de C.G.N.R., 

een sleepboot met twee Voith-Schneider Propel-

lors en twee sleepschepen, werden verbouwd vol-

gens de uitgewerkte plannen. De tocht naar 

Straatsburg was een succes en voldeed aan de 

verwachtingen, hoewel voor een aantal kinder-

ziekten nog een oplossing moest worden gevon-

den. De Biesbosch werd het kenniscentrum, waar 

nieuwe plannen voor de duwvaart verder werden 

uitgewerkt.  

 

Duwboten 

In 1959 vond men dat men voldoende kennis in 

huis had, om te starten met een geheel nieuw 

ontwerp duwboot. De C.F.N.R. gaf in 1959 aan De 
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Biesbosch opdracht voor een dubbelschroefsduw-

boot, met een vermogen van 1600 pk. Het schip, 

bouwnummer 373, kreeg de naam ”GASTON 

HEALING”, tot 2007 liggend in Straatsburg, in be-

heer van een watersportvereniging.  

In 1962 werd door de Franse staatsrederij Com-

pagnie Française de Navigation Rhénane (CFNR) 

in Straatsburg opnieuw een opdracht gegeven aan 

‘De Biesbosch’ voor de bouw van een serie van 

totaal drie zusterduwboten. Deze waren speciaal 

ontwikkeld voor de vaart op de Boven-Rijn. Als 

eerste in de serie kwam de ‘MARSEILLE’ van de 

werf. Daarna de ‘RENE SIEGFRIED’ en de rij werd 

gesloten door de ‘AUGUSTE DETOEUF’. Door het 

hydraulisch beweegbare stuurhuis konden deze 

boten, moeiteloos de lage bruggen van Kehl, Cha-

lampé en Basel passeren. Zij behoorde tot de 

tweede generatie duwboten en was destijds één 

van de sterkste boten op de Rijn. Er zijn in totaal 

39 duwboten op ‘De Biesbosch’ gebouwd. 

 

Duwbakken 

Ook stond scheepswerf De Biesbosch bekend om 

de bouw van duwbakken, waarvan de romp in ei-

gen beheer is ontwikkeld en waarvan er een klei-

ne 500 stuks zijn gebouwd. In 1972 werd: ”Hal 

48” geopend, die speciaal werd ingericht voor het 

snel en goedkoop bouwen van duwbakken. De 

productie lag gemiddeld op 1 duwbak per week, 

dus zo’n 50 stuks per jaar. Dit werd nergens ter 

wereld geëvenaard. 

Duwvaartvloot 

Naar schatting is van de gezamenlijke duwvaart-

vloot van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België 

en Zwitserland ongeveer 40% bij ‘De Biesbosch’ 

gebouwd. Tot het laatst toe was de bouw van 

duwboten en duwbakken één van de belangrijkste 

pijlers van de scheepsnieuwbouw van ‘De Bies-

bosch’.  

 

Binnenvaartmuseum 

In het binnenvaartmuseum aan boord van de  

RENE SIEGFRIED is het boek; "In 100 jaar van 

scheepwerven naar Stadswerven" verkrijgbaar.  

Vervolg: De geschiedenis van scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht 

Jaarvergadering 2020 is afgelast      

Het jaarverslag is gereed en ziet er keurig uit, maar we struikelen steeds maar weer over de 
coronaregels, zoals bij zoveel bijeenkomsten in deze tijd. Bij de bestuursvergadering (op ge-
paste afstand) hebben wij besloten dat de jaarvergadering niet te verwezenlijken is. Wat te 
doen? Ieder lid, die het jaarverslag wilt ontvangen kan dit aanvragen via de email, telefoon of 
per post. Wanneer er op- of aanmerkingen zijn beantwoorden wij die via publicatie in de 
DordtSenior. 

Wij zouden het liever anders willen en een gezellige bijeenkomst organiseren, maar de ge-
zondheid van ons allen gaat voor. We hopen dat het volgend jaar weer normaal is maar dit 
leek ons de beste oplossing.   

Aanvragen van het verslag, kan via e-mail: info@dordtsenior.nl of telefoon: 06-36105856. 

Joke Herrewijn-de Vries,   
voorzitter 
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Wilt u verhuisberichten en berichten van overlijden sturen  

naar de ledenadministratie, Aad Brinckmann (zie pagina 1) 

 

Door Joep Schouten – covoorzitter van de Koepel 
Gepensioneerden 

 

'Een grote dag voor uw pensioen', kopt de NRC on-
langs op de voorpagina. Het artikel sloot af met 
de conclusie dat 'uw stemming vrij gelaten is'. Er 
heerst vooral het gevoel dat u weinig of geen in-

vloed hebt op wat er met uw pensioen gaat ge-
beuren, volgens de uitkomst van een onderzoek 
van bureau Kanter. Dat gevoel kan ik me goed 
voorstellen. Ik heb de afgelopen weken mijn best 
gedaan om het nieuwe pensioencontract uit te 
leggen tijdens een uren durend webinar en merk-
te dat het moeilijk is voor de toehoorders te be-

grijpen wat het nieuwe pensioenstelsel nu precies 
voor ze gaat betekenen. Dat wordt nog een com-
municatieve uitdaging voor de pensioenfonds-
bestuurders, die dat ook al beseffen en zich er nu 
ook al druk om maken. 
 

Ik wil uit dit nieuwe pensioencontract, dat nog 
vele risico’s en onduidelijkheden kent, één ele-
mentje lichten dat logenstraft dat u straks geen 
of weinig invloed hebt op uw pensioen. En dan 
doel ik niet alleen op de mogelijkheid om te kie-
zen voor een met uw leeftijd dalende of stijgende 
pensioenuitkering en de mogelijkheid bij pensio-

nering een bedrag van maximaal 100.000 euro in-
eens op te nemen. 
 
Het accent ligt in het nieuwe systeem niet langer 
op de uitkering die beloofd wordt, maar op de 
hoogte van het opgebouwde vermogen. Hebt u 
een hoog pensioenvermogen opgebouwd dan kunt 

u daar ook veel pensioen voor ‘kopen’. Dat ver-
mogen kunt u straks op drie manieren opkrikken: 
door veel te verdienen, door lang te blijven wer-
ken (want dan legt u samen met uw werkgever 
veel premie in) en door veel rendement op uw 
inleg te maken. 
 

Het pensioenfonds gaat u straks vragen welk risico 
u wilt lopen op uw groeiende vermogen. Zoals u 
weet gaat een hoog rendement gepaard met een 
hoog risico. Als u jong bent, kunt u meer risico 

nemen dan wanneer u vlak voor u pensioen staat 
en u ongetwijfeld het opgebouwde vermogen lie-
ver veiligstelt. Het pensioenfonds gaat daarom 
een aantal leeftijdscategorieën vaststellen, bij-
voorbeeld voor elke leeftijdscategorie van 10 jaar 
een aparte groep. Bent u 55 jaar dan valt u in de 
categorie 50- tot 60-jarigen. U kunt opgeven wel-

ke risicohouding u hebt, net als alle andere deel-
nemers van die leeftijdsklasse in uw pensioen-
fonds. Daarvan wordt een gemiddelde genomen 
en daar bent ook u dan verder aan gebonden. 
Uiteraard zijn er ook nadelen. Misschien bent u 
onzeker over uw risicohouding en durft u er niets 
over te zeggen. Als u de enige bent, maakt dat 

niet veel uit op het gemiddelde. Als veel deelne-
mers het niet durven zeggen, is het beter dat het 
pensioenfonds een standaardoptie aangeeft. Het 
lijkt mij verder goed, dat uw pensioenfonds af en 
toe uw groep opnieuw om uw mening vraagt. Het 
kan heel goed zijn dat u tussen uw 20ste en uw 

70ste jaar van mening verandert over uw risico-
houding. 
 
Dat raakt aan een mogelijk pijnpuntje. Misschien 
kiest u voor een hoog risico en dus in beginsel 
hoog rendement, bij voorbeeld omdat u beschikt 
over nog andere inkomensbronnen, terwijl uw 

leeftijdsgroep in meerderheid kiest voor een laag 
risico. Dan voelt u zich misschien niet thuis in uw 
categorie en moet u toch met lede ogen aanzien 
dat uw rendement achterblijft bij uw persoonlijke 
risicohouding. Dat had anders gekund als uw risi-
cohouding niet wordt gekoppeld aan leeftijd. Uw 
invloed is nog niet optimaal dus. Maar u krijgt 

door de geboden keuzemogelijkheid wel iets meer 
te zeggen over uw pensioen. En dat wilt u graag, 
volgens het onderzoek van Kanter. 
 
www.koepelgepensioneerden.nl 
 
 

'U' hebt wel degelijk invloed op uw pensioen 
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Senioren gaan langzaam minder horen. De naas-
ten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat 

zij slechter gaan horen. De eerste fase is de ONT-
KENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord 
achter op de fiets hebben, want zij horen iets 
minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-
sticker ontwikkeld en iedereen zal zich hierin 
herkennen.  
 

'Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!' 
De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. 
De sticker is 5x5 cm en past bijvoorbeeld op het 
achterspatbord van uw fiets. Op de steeds voller 
en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel 
aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en na-
drukkelijk bellen, niet wordt gehoord. De S|H-

sticker is op vele manieren te gebruiken ook op 
de scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wan-
delstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is te 
knippen en plakt op alle stof en vetvrije onder-
gronden.  
 

Vele instanties ondersteu-
nen dit initiatief o.a. Nati-
onale Politie, Veilig Ver-
keer Nederland, GGMD, 
ANWB, KBO-afdeling, Zorg-

zaam Apeldoorn, Rijwiel-
handel, Lesmateriaal Hoge-
school Utrecht ; omdat we 
met ons allen meer Res-
pect, Veiligheid en Begrip 
wensen voor elkaar in ons 
land.  

Na het aanbrengen van de 
sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, 
dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achter-
op komende verkeer gaat zich beleefder gedra-
gen.  
 
Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in 

het land (2 stickers voor €7,50).  

Bestellen kan ook op 
WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een 
vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 
seconde antwoord. 

'S|H-sticker voor RESPECT, VEILIGHEID en BEGRIP'  

Steunfonds 
Wij hebben dit jaar van diverse leden een extra bedrag ontvangen met bestemming “Steunfonds”. 

 

We vinden dit natuurlijk super en het geeft het bestuur van de Dordtse Seniorenbond de gelegenheid om 

iets extra’s te doen voor de leden. Helaas bieden de omstandigheden ons dit jaar niet veel mogelijkhe-

den maar wat in het vat zit, verzuur niet, dus, lieve leden, u houdt nog iets tegoed. 

 

Tot mijn schrik ontdekte ik dat de vorige penningmeester, Gerard Ek, alle leden die extra voor het 

steunfonds gestort hadden in een persoonlijke brief een bedankje stuurde. Dit heb ik verzuimd, dui-

zendmaal sorry hiervoor. Het lijkt ondankbaar maar zo is het zeker niet bedoeld. Het is simpelweg niet 

in me opgekomen.  

 

Daarom dit goedmakertje. 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor de extra bijdrage aan het steunfonds, namens bestuur en leden 

van de Dordtse Seniorenbond.  

 

Met vriendelijke groet, 

Lianne van Laak, penningmeester 
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Verjaardagskalender 

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

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

de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

Alarmnummer      112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

 

Plusbus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-33736189  

e-mail: plusbus@hetspectrum.nl 

 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg)  078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh  078-6492111 

Aafje Zorglijn    088-8233233 

Introns Zorglijn   078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken  06-41362309 

Stadswinkel     14078 

Sociale Dienst Drechtsteden  078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht  078-6176982 

 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar      0900-0767 

Parkinson-vereniging   078-6541024 

Alzheimer Nederland       0800-5088 

 

Het Juridisch Loket       0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden  88-1237011 

Regelzorg keuringen   088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg) 06-57414845 

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

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

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

 1 september: Dhr. C. van Eijsden, 86 jaar 

 6 september: Dhr. H.D. van Gelder, 88 jaar 

 6 september: Dhr. J.G. Scheen, 88 jaar 

16 september: Mevr. W.H. van der Linden-Halsema, 90 jaar 

17 september: Mevr. H.A. Thein-van de Sluis, 88 jaar 

18 september: Mevr. H.C. Bouman-Monster, 89 jaar 

21 september: mevr. M. van Ardenne, 86 jaar 

23 september: mevr. N. Filius-Hofman, 89 jaar 

28 september: dhr. D.P. van Vliet, 94 jaar 

29 september: mevr. L. Both-van Holten, 89 jaar 

TOCHTGENOTEN 
 

  Ons hart vraagt om een tochtgenoot 

  Voor elke dag, voor heel het leven 

  Behalve ruimte, licht en brood 

  Verlangt ons hart een tochtgenoot 

  Om steun te vinden, én te géven 








