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telefoon: 078-6170761 
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Corrie Kieboom 
secretaris  
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e-mail:liannevanlaak@hotmail.com 
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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 9 

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 december-nummer.  

U kunt het verwachten in week 49, dat is van 30 t/m 5 december. 
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Kopij voor DordtSenior van november 2020 uiterlijk  

11 november 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  
Puzzelplekkie: De prijswinnaars van oktober 

5. We wilden nog zoveel! Het vervolg 

7. Joke Herrewijn: Boekbespreking 
Gezocht activiteiten Coördinator 

9. Toni van Dam: Mandola 
Zogezegd 

11. Arie van Zanten: Uit het leven gegrepen: gevonden 
voorwerpen 

13. Puzzelplekkie: Zweedse puzzel, november 
 
15.  Henk Kroon: "Buurtschap" aan de Laadpaal…  
 Onze bezorgers laten ons nooit in de steek! 

17. Jan Geenen: De oliecrisis van 1973/1975 

18. Jos Hubens: de geschiedenis van de kleine Franse-
motor pomerol van de Bieschbosch 

19. Vervolg: de geschiedenis van de kleine Fransemotor  
pomerol van de Bieschbosch 
Ziek - niet ziek 

20. De spijsvertering van vijftigplussers 

21. Goed nieuws!  

23.  Aanmeldformulier 2020 

24.  Verjaarskalender 
 De tuinman en de dood, gedicht van P.H. van Eyck 
 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 

Gelukkig waren we weer bij elkaar voor een be-
stuursvergadering op 1 oktober. Je bent op het 
ogenblik blij elkaar weer te ontmoeten in deze 
barre tijd van afstand. We vergaderden in de 
Gravenhorst. De heer Heersping stelde zich 
voor, we hebben onlangs gehoord dat hij wel 
bestuurslid wil worden, daar zijn we blij om. 
Nog steeds zoeken we naar een activiteitenbe-
geleider, dat wel...   
 
Op de Corona enquête is door 10% van de men-
sen gereageerd. Er waren geen vergaderingen 
met de leden, dus de mogelijkheid er over door 
te praten was weggevallen. Er bleek uit, dat er 
minder eenzaamheid is dan verondersteld werd. 
De klacht was, dat de dagbesteding is gestopt, 
wat als een gemis wordt ervaren. Bij de Drecht-
hopper is bezuinigd.  Men moet nu een medi-
sche indicatie hebben om er gebruik van te kun-
nen maken. Die maatregel gaat 1 januari in en 
is al goedgekeurd door de Gemeenteraad; actie-
voeren heeft dus geen zin. 
 
Op 24 september jl. zijn Corrie en ik naar de 
vergadering geweest van de adviesraad WMO. 
Weer werd er gesproken over een bushalte bij 
de Essenhof. Wanneert de (corona)goden het 
toelaten, wordt een themabijeenkomst georga-
niseerd in 2021. De PCOB is aan de beurt om die 
te organiseren.  
Er komt met wethouder Heijkoop een gesprek 

over huisvesting van ouderen. De ouderen, die 
in een groot huis wonen willen wel verhuizen, 
maar de huizen, die zij zoeken zijn er niet. 
 
Ik hoop van harte, dat u deze tijd gezond door-
komt en de bezigheden waaraan u gewend bent 
kunt doen. Contacten via de telefoon zijn heel 
belangrijk.  

 

De oplossing is: HARINGVLOOT 

 

Onderstaand de 2 prijswinnaars 

Mevrouw P. Haksteen 

Mevrouw Loes Fekkes 

 

Uw prijs, een waardebon van onze  

adverteerder wordt u  toegezonden! 

Gefeliciteerd met uw prijs! 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van oktober 
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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 

Uitkijken naar de volgende ontknoping,  

Wij zijn gestart met een echte verloting.  

Voor iedereen een lot bij ons mooie blad,  

Wie weet, wint u wel een schat.  

 

In het decembernummer vindt u de getallen,  

Die in de prijzen zijn gevallen. 

We beginnen met een hoofdprijs,  

En nee het wordt geen droomreis.  

 

Maar een prijs van ons is natuurlijk fijn,  

Prijzen zijn er, van groot naar klein.  

Dus bewaar goed je lot, 

Misschien wel iets voor in je spaarpot.  

 

Het raadsel duurt nog even voort,  

Totdat u misschien in december een prijsje scoort.  

Dan leest u ook wat u verder moet doen,  

Zodat wij de prijzen aan u kunnen voldoen.  

We wilden nog zoveel! Het vervolg 



 

Pagina 6 DordtSenior november 2020 

 



 

Pagina 7 DordtSenior november 2020 

 

Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

't Hooge nest geschreven door Roxane van Iperen   

Toen Roxane van Iperen in 2012 in ’t Hooge Nest ging wonen, een oude villa in Naarden, kon ze niet 

bevroeden wat zich met name in de oorlogsjaren in en om het huis had afgespeeld. Het is gebouwd in 

1920 in opdracht van Dirk Witte, destijds een beroemd tekstschrijver en nog steeds bekend van het 

lied Mens durf te leven. De zussen Jannie en Lien Brilleslijper en hun naaste familie waren, niet voor 

het eerst, op zoek naar een toevluchtsoord. De kans om dit relatief afgelegen huis te bewonen, gre-

pen ze met beide handen aan. 

Gezocht activiteiten coördinator 
 
Wij als bond hebben voortdurend plannen en ideeën om diverse activiteiten te organiseren. 
Onze huidige coördinator heeft aangegeven dat zij in april met haar vrijwilligerswerk gaat stoppen.   
Wij zijn daarom op zoek naar iemand die activiteit(en) kan organiseren en begeleiden.  
 
Daarbij zoeken wij 'helpende handen'.  
Alleen met hulp van deze vrijwilligers kunnen  
we de diverse activiteiten ten uitvoer brengen.   

Het verhaal kent een woord vooraf, een hoofd-

stuk voorafgaande aan het daadwerkelijke ver-

haal “Mens durf te leven”, het daadwerkelijke 

verhaal dat in drie delen is verdeeld en vervol-

gens in hoofdstukken met titels, een hoofdstuk na 

het daadwerkelijke verhaal dat terugverwijst 

naar het eerdere hoofdstuk “Mens durf te leven ” 

een hoofdstuk waarin verteld wordt hoe het met 

iedereen is afgelopen, een bronnenlijst en een 

dankwoord.  In de hoofdstukken “Mens etc. gaat 

het over de liedjesschrijver Dirk Witte, een Zaan-

dammer die leefde van 1885 tot 1932 en schrijver 

van het bewuste levenslied. Hij heeft het huis ’t 

Hooge Nest laten bouwen. Terwijl de laatste jo-

den in het land worden opgejaagd gaat het leven 

van enkele tientallen onderduikers zo goed en zo 

kwaad als het gaat 

door, pal onder de 

neus van NSB buren en 

nazikopstukken. Als het 

einde van de oorlog in 

zicht is wordt het Nest 

verraden en de familie 

Brilleslijper belandt 

met het laatste 

transport in Auschwitz. 

Samen met de familie 

Frank. Het boek  

’t Hooge Nest is een 

verhaal over moed, 

verraad en menselijkheid in barbaarse tijden en 

brengt een ongekende geschiedenis met kracht 

tot leven. Dit verhaal begint met een lied. Hoe-

wel het in 2017 zijn honderdste verjaardag vierde 

is het nog altijd een van de bekendste liedjes van 

Nederland, geliefd in alle lagen van de bevolking 

en vertolkt door stemmen uit iedere generatie: 

Mensch, durf te leven.: 

 

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. 

En als je straks anders wil kun je niet meer! Mens 

durf te leven, Vraag niet elke minuut van je korte 

bestaan Hoe hebben mijn pa en m’n opa gedaan. 

Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vrind. 

En wie weet, hoe of dat nou de wereld weer 

vindt. En wat heeft het fatsoen voorgeschreven: 

Mens durf te leven! Je kop in de hoogte, je neus 

in de wind En lap aan je laars hoe een ander het 

vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde 

in je borst. Maar wees op je vierkante meter een 

vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven: 

Mens, durf te leven. 

 

Het verhaal speelt zich af van1912, als Joseph 

Brilleslijper Fijtje Gerritse schaakt en tot zijn 

vrouw maakt. In datzelfde jaar wordt Lien gebo-

ren.Het verhaal eindigt in 1945, als Jannie en 

Lien terugkeren naar Amsterdam en met hun 

partners en kinderen herenigd worden. De vertel-

de tijd is 33 jaar... 
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Zogezegd 
Vroeger hadden we nog geen smileys   

toen moesten we zelf lachen 

Mandola                             Toni van Dam 

Het schijnt dat je als oudere een sociaal netwerk 
om je heen moet bouwen.  Tenminste, dat hoor-
de ik van een deskundige. Persoonlijk vind ik dat 
te laat, dat moet, volgens mij, in jongere jaren 
gebeuren, hoewel, het is eigenlijk nooit te laat; 

maar hoe doe je dat nu in deze tijd van geadvi-
seerde terughoudendheid? Zelf heb ik gelukkig 
een paar goede vrienden en aardig wat kennissen 
vooral door de verenigingen waarvan ik lid ben. 
Helaas is er van bridge en zangkoor de laatste 
maanden geen sprake. Ons leesclubje is met  
zeven personen ook al te groot. Op stap met 

vriendinnen naar musea, concert of bioscoop is 
ook al geruime tijd niet aan de orde. Dus vooral, 
naast een dagelijkse wandeling, je vertier bin-
nenshuis zoeken.  
 
Muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven, 
een beetje gitaar spelen en erbij zingen. Nou ja, 

zingen? Ik heb de raad opgevolgd van wijlen mijn 
zangpedagoge, (wat toen nog gewoon zanglerares 
heette) Bep Ogterop.  Jaren… geleden gaf zij het 
advies aan een aankomend zangeresje: “Leuk 
hoor meisje, blijven oefenen maar hou het voor-
lopig maar binnenskamers”. Dit doe ik dus ook 

maar. 
Heel vroeger speelde ik bij de mandoline club van 
de (blinde) muziekleraar Freek Rietveld,  onder 
de welluidende namen “De snarenspelers” en “De 
Tokkelaars”.  We hebben zelfs nog een heus con-
cert gegeven in het Kunstmin, helemaal uitver-
kocht! De toeschouwers bestonden voornamelijk 

uit vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere fa-
milieleden, maar daar gaat ’t nu niet om, de zaal 
zat vol.  
Laatst vroeg mijn vriendin of ik mijn mandoline 
nog had? ”Nee, die heb ik niet meer”. “Jammer, 
dan hadden we kunnen samenspelen”. Mijn be-
sluit stond vast: ik liet een oproep voor een man-

doline plaatsen in: “Lezers helpen lezers”, een 
veel gelezen rubriek in het AD. Liefst 34 reacties! 
EEN aanbieder hoefde er geen geld voor:  “Maar 
een flesje wijn is altijd welkom”. Leuk en blij. 
 

NOG leuker, een reactie van een  echtpaar uit 
Goirle, een mandola, gratis en voor niets. Vrien-
din  en ik op naar Goirle met een boekenbon 
want: Voor niets gaat de zon op. Een PRACHT  
instrument en bij de koffie een leuk gesprek over 

muziek en de herkomst van het verkregen instru-
ment. Inmiddels oefenen mijn vriendin en ik met 
nog 2 andere muzikante 's   Aan een optreden in 
het Kunstmin denken we nog niet, we houden het 
voorlopig “binnenskamers”. Echt leuk hebben we 
het. En dat bedoel ik: Je moet er zelf achteraan 
om deze toch wel saaie tijd door te komen,  

tenminste als dat nog gaat. Dit Corona-tijdperk 
zal toch wel EENS eindigen, misschien door een 
vaccin?                                                                     
In ieder geval, dat hoopt  
                                           Toni van Dam 
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Uit het leven gegrepen: gevonden voorwerpen 
Arie van Zanten  

Tja dan vind je plotseling wat op straat.  
Bij een bushalte in het centrum van onze stad 
vond ik medio september een rijbewijs, OV kaart 
en klantenpas van een bedrijf. Zowel het rijbe-
wijs als de OV kaart zijn waardevolle documen-
ten die zeker niet in verkeerde handen zouden 
moeten belanden. 
 
Zeker even afgeven?  
Thuis gekomen heb ik om te beginnen de politie 
gebeld met de vraag of ik daar de gevonden voor-
werpen kon afgeven. Dat kon niet. Tot mijn ver-
bazing bleek dit niet meer tot de kerntaken van 
de politie te horen. De tijd dat het logo van onze 
politie “Waakzaam en dienstbaar” goede service 
voor de burgers omvatte, was kennelijk voorbij. 
Deze taak is afgestoten en overgedragen aan de 
gemeente. 
 
Enfin, dus dan maar even informeren bij het 
stadskantoor. Dat blijkt bepaald niet simpel.  
Je belandt in een keuzemenu met een scala van 
mogelijkheden, kiest na afloop dan voor de tele-
foniste en belandt dan in de wachtstand met de 
mededeling dat alle telefonistes in gesprek zijn, 
dat dit heel lang gaat duren en je beter op een 
nader moment het nog maar eens moet probe-
ren. Na een paar minuten had ik het wel weer 
gehad. 
 
Dan maar via internet. 
Op internet trof ik de site aan met volgende 
tekst: Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk 
voor de afhandeling van gevonden en verloren 
voorwerpen. Meer dan 80% van de Nederlandse 
gemeenten zijn aangesloten bij dit initiatief (dus 
de landelijke site). Meld daarom de vondst of 
verlies van het voorwerp in de betreffende 
plaats. Heel braaf heb ik op de landelijke site 
melding gemaakt van de gevonden voorwerpen. 
Daarna heb ik niets meer vernomen via de site, 
de gemeente of de vermoedelijke eigenaar van 
de verloren spullen.  

Kan het wat burgervriendelijker misschien? 
Dat zou zo maar kunnen. Om te beginnen zou het 
zowel de politie als de gemeente zelf niet mis-
staan haar burgers veel actiever  te informeren 
over de gang van zaken bij verloren of gevonden 
voorwerpen. Je mag er als burger toch in alle 
redelijkheid vanuit gaan dat je informatie krijgt 
of anders een beetje vlot kunt achterhalen dat 
dit ook een wettelijke taak is van de gemeente. 
Zeker als je bedenkt dat je burgers hier gelukkig 
niet elke dag mee te maken hebben of krijgen. 
Daarnaast is het ook nuttig dat er duidelijke in-
structies worden vermeld richting de vinder. 
Bijvoorbeeld hoe lang je spullen moet bewaren 
en als ze erg waardevol zijn al dan niet verzeke-
ren en wat doe je als deze (waardevolle) spullen 
gestolen worden? Enfin, iets meer informatie is 
geen overbodige luxe.  
 
Verder is ook van belang de (landelijke) site een 
beetje klantvriendelijker in te richten zodat je 
bijvoorbeeld meteen de plaatsnaam kunt invoe-
ren in plaats van zoeken tot je bij Dordrecht bent 
belandt. En het zou nog handiger zijn als je kunt 
zien dat je melding is verwerkt, de voortgang 
wordt bewaakt en je geïnformeerd wordt over de 
resultaten. 
 
Kort en goed dit is een voorbeeld zo maar uit het 
leven gegrepen en ook hier is een wereld te win-
nen. 

Recent heb ik te maken gehad met een voorbeeld van de praktijk van 'wegkijken' van onze overheid. 

Concreet gaat het over de manier waarop we omgaan met gevonden voorwerpen. Dat is niet zomaar 

iets. Het gaat vaak om voorwerpen waar we aan gehecht zijn of die, zoals paspoorten of rijbewijzen, 

riskant zijn als ze in verkeerde handen belanden. Nu zou je als gewone burger denken, dat onze over-

heid daarom zorgvuldig omgaat met gevonden voorwerpen en er zo goed mogelijk voor zorgt, dat  

deze terecht komen bij de rechtmatige eigenaar. Dit blijkt in de praktijk toch anders te gaan en  

allesbehalve 'burgergericht'. In dit artikel schets ik om te beginnen wat mijn eigen ervaring is  

geweest en geef ik vervolgens aan hoe het anders en vooral nog beter zou kunnen met onze gevonden 

voorwerpen. 
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Puzzelplekkie: Zweedse puzzel, november  
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 Koelewijn 's Visspecialiteiten. 

 

Uitleg: Een Zweeds raadsel of Zweedse puzzel werkt hetzelfde als een kruiswoordraadsel, maar de 

omschrijvingen van de in te vullen woorden staan in het diagram, met een pijltje dat de richting aan-

geeft waarin het woord moet worden ingevuld.  
 

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes onder het diagram. 

 

 

De oplossing moet uiterlijk 17 november 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 december.   

         Veel puzzelplezier! 



 

Pagina 14 DordtSenior november 2020 

 



 

Pagina 15 DordtSenior november 2020 

 

Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

Onze bezorgers laten ons nooit in de steek! 
 

Deze kanjers bezorgen door weer en wind  
Ook nu… in deze roerige tijden! 

 
Zonder jullie geen ledenblad aan huis 

 
DANK JULLIE WEL !!! 

Zelfs voor een geoefende fietser is het een hele 
kluif naar het “bruggenhoofd” te fietsen aan het 
Hollands Diep, maar, voor iets interessants ben ik 
wel te porren.   Per auto is het natuurlijk een 
peulenschilletje en is het “bruggenhoofd” rechts 
te zien als je naar Brabant rijdt. Vanwege per-
soonlijke belangen kom ik zo nu en dan in deze 
regio en gezien de ambities van de gemeente 
Dordrecht is de laatste decennia daar het een en 
ander veranderd….  <We maken even een stapje 
terug in de tijd>: Het Hollands Diep was voor de 
Brabantse hordes tijdens hun plunderingen in Hol-
land een groot obstakel. Voordat ze voet aan wal 
konden zetten waren er al velen verdronken en 
ze werden  bestookt met substanties zoals pek en 
teer. Pas in de 17e eeuw had men in het kader 
van de handel enkele roeiboten en een zeilend 
veer maar bij storm was de oversteek behoorlijk 
link. Op 14 juli 1711 verdronk de prins van Oranje 
Johan Willem Friso bij de oversteek. 
 
Stapje weer naar de 20ste eeuw    
Vanaf het Hollands Diep is door de aanleg van de 
Rijksstraatweg het Buurtschap Willemsdorp ont-
staan; Kerkje, cafeetje, kruideniertje, enkele 
huizen en een schooltje.  Vanaf het bruggen-
hoofd, als je nog adem over hebt en terugfietst in 
westelijke richting ligt links een lap grond van 
10ha genaamd de Transberg(polder). Deze locatie 
ligt als het ware ingeklemd tussen de A16 en de 
Dordtse Kil met de Rijksstraatweg er nog tussen 
als een soort ventweg.   Uit mijn onderzoek en 
via buurtbewoners kwam ik aan de weet dat de 
Transberg een voormalige stortplaats is. Inmid-
dels is de grond schoongemaakt en gesaneerd, er 
zijn daarin uitvalswegen en er is een zonnepark 
gerealiseerd met zo’n 22000 panelen, goed voor 
2100 huishoudens aan de stekker.  
 

Vervolgens is er verderop in Amstelwijk nog een 
zonnepark met 22000 panelen, deze locatie ligt 
tussen de N3 en de spoorbaan. Op de voormalige 
stortplaats Crayenstein naast het HVC-terrein lig-
gen inmiddels 12000 zonnepanelen goed voor 
1100 huishoudens.  Totaal 56000 panelen die 
stroom aanmaken. Dat betekent tonnen minder 
CO2 uitstoot!; Dordrecht zet hiermee een stap in 
de richting van een energie neutrale stad. Dat 
lijkt helemaal waar, echter in technische zin is 
dat maar ten dele zo, want de vraag naar elektri-
citeit overtreft de productiecapaciteit. Met z’n 
allen gebruiken we dus veel meer elektriciteit… 
Als het donker is gaat het leven door en staan er 
bijv. tientallen auto’s aan de laadpaal waarmee 
de eigenaar  ‘s morgens weer naar het werk gaat, 
op stroom uit fossiele brandstoffen…, een ge-
avanceerde, intelligente laadpaal ziet dat ver-
schil niet.  
 
Het zeilend veer weer terug…?                                                                
Nee dat zeker niet, de ambitie van Dordt is een 
stap in de goede richting….  

"Buurtschap" aan de laadpaal"…  
door Henk Kroon (focus)  

Grazende koeien in het veranderde oer Hollandlandschap 
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We ondervinden allen - de een wat minder dan de 

ander - veel last van de Coronacrisis. 

Vroeger waren er ook crisissen, hieronder de be-

ruchte 'OLIECRISIS' van 1973. 

 

De aanleiding 

Op 6 oktober 1973, Jom Kippoer (de Grote Verzoen-

dag), de heiligste dag van de joodse kalender, de-

den troepen van Egypte en Syrië onverwachts een 

gecoördineerde aanval op Israël. Aanvankelijk had-

den ze succes, maar op 15 oktober keerden de kan-

sen. Na een zware strijd zag Israël kans de aanval-

lers te verdrijven en te verslaan. Israël ging zelfs 

verder en veroverde op de tegenstanders de hoogte 

van Golan en hield tot de vrede met Egypte in 1979 

eveneens de Sinaï bezet. 

 

De Arabische landen die deze actie van Egypte en 

Syrië gesteund hadden waren zeer teleurgesteld 

over het verlies. Ze besloten daarom een ander wa-

pen in de strijd te gooien waarmee ze een groot 

deel van de wereld onder druk konden zetten, de 

beperking van de levering van ruwe aardolie 

(zogenaamde crude). Op 18 oktober 1973 besloot de 

OAPEC, de vereniging van alleen Arabische oliepro-

ducerende en exporterende landen, om op eigen 

houtje de olieprijs met 70 procent te verhogen. 

Daarnaast werd besloten om de productie van ruwe 

olie met telkens 5 procent per maand te verlagen 

totdat Israël zich uit alle bezette gebieden terugge-

trokken zou hebben. 

 

Op 19 oktober 1973 zegde Nixon, de toenmalige 

president van de Verenigde Staten, omvangrijke 

militaire steun toe aan Israël. Daarop zetten op 21 

oktober 1973 Saoedi-Arabië, Libië en Abu Dhabi alle 

olieleveranties aan de Verenigde Staten stop. Ook 

Nederland dat zeer sympathiseerde met Israël viel 

ten prooi aan een boycot. Hoewel de toenmalige 

premier Joop den Uyl nog aangaf dat Nederland Is-

raël niet financieel gesteund had, besloot Algerije 

op 20 oktober 1973 om de olietoevoer naar Neder-

land volledig stop te zetten. Direct volgden Koeweit 

en nog zes andere Arabische landen dit voorbeeld. 

Op 30 oktober 1973 volgde ook Saoedi-Arabië. 

 

De oliecrisis was geboren en de gevolgen waren de-

sastreus voor de wereldeconomie omdat veel secto-

ren afhankelijk zijn van olie. In veel landen ont-

stond binnen enkele weken na het begin van de 

oliecrisis een olietekort, waardoor de overheden 

maatregelen afkondigden tot beperking van het 

energieverbruik. Ook voor Nederland leken de  

gevolgen niet te overzien. Niet minder dan 54  

procent van de Nederlandse olie kwam namelijk uit 

Saoedi-Arabië en Koeweit. Een gevolg was dat de 

regering Den Uyl besloot om het verbruik van benzi-

ne aan banden te leggen door het instellen van een 

aantal autoloze zondagen en de uitgifte van benzi-

nebonnen. 

Op 1 november 1973 hield Den Uyl zijn beruchte 

toespraak, via radio en televisie, tot het Nederland-

se volk om de maatregelen uit te leggen. Met zijn 

bekende sombere stem en gezichtsuitdrukking gaf 

hij aan dat er reden was voor zorg, maar dat daar-

bij niet overdreven moest worden. Hij wees erop 

dat er niet kon worden doorgegaan met het ver-

bruik van brandstoffen en grondstoffen, zoals dat 

sinds 1945 was gebeurd en dat we ons moesten in-

stellen op een levensgedrag met een zuiniger ge-

bruik van energie. “Zo bezien, keert de wereld van 

voor de oliecrisis niet terug” sprak hij. En Neder-

land stond achter het kabinet om niet aan de Ara-

bieren toe te geven. Nederlanders waren zeer pro-

Israël en men was bereid om de consequenties daar-

van te dragen. De autoloze zondagen tussen 4 no-

vember 1973 en 6 januari 1975 waren een feit. 

 

De paar autoloze zondagen die er begin 1974 ge-

weest zijn waren echter voor velen een openbaring. 

Het bleek dat het prima mogelijk was om de zonda-

gen zonder het gebruik van een auto leuk door te 

brengen. Op de snelwegen werd gewandeld en door 

de kinderen gerolschaatst. Dat was overigens wel 

gevaarlijk want een beperkt aantal automobilisten 

had een ontheffing en snelheidsbeperkingen waren 

er toen nog niet. Dus de automobilisten die wel 

mochten rijden gebruikten de snelweg als een race-

baan. 

De oliecrisis van 1973/1974          door Jan Geenen 

Rolschaatsers en fietssers op een  
autoloze straat in Amsterdam (1973) 
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Foto Martin Liefrink 

De geschiedenis van de kleine Fransemotor  

POMEROL van De Biesbosch  
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

In 1948 en 1949 bracht de Franse staatsrederij 

Office National de la Navigation (ONN) in Pa-

rijs, vijfentwintig standaard motorvrachtsche-

pen van ongeveer 750 ton in de vaart. Deze zo-

genaamde klein Fransemotoren zijn geheel in 

Amerika gebouwd en werden daarna in delen 

met zeeschepen naar Europa verscheept. Ze 

werden allen bij scheepswerf De Biesbosch in 

Dordrecht afgebouwd.  

 

De scheepsbouwers van De Biesbosch, een werf 

waar de ONN een meerderheid belang in had, 

kregen in 1937 opdracht een nieuw type motor-

vrachtschip te ontwikkelen van ruim 750 ton. 

Toen De Biesbosch in 1939 zover was om de 

door de Fransen verlangde schepen te kunnen 

gaan bouwen brak de Tweede Wereldoorlog uit 

en werden de plannen tijdelijk in de koelkast 

gezet. Toen in 1940 bijna heel Europa in het 

oorlogsgeweld betrokken werd week de top van 

de ONN uit naar Amerika. De tekeningen van 

scheepswerf De Biesbosch namen ze mee. Zij 

legden in 1943 al de eerste contacten met 

Amerikaanse scheepsbouwers en maakten plan-

nen om, zodra de oorlog voorbij zou zijn, de 

Franse Rijnvloot op grote schaal te vernieuwen 

en te motoriseren. 

 

Marshallhulp 

Toen in 1945 de Tweede Wereldoorlog eindig-

de, stond Europa voor de schier onmogelijke 

taak de wederopbouw ter hand te nemen. Ame-

rika had een groot belang dat Europa zo snel 

mogelijk economisch weer op gang kwam. Het 

was de Amerikaanse minister George C. Mar-

shall, die in juni 1947 zijn Marshall plan lan-

ceerde om Europa te steunen met een bedrag 

van twaalf miljard dollar.  

De Fransen wilden een deel van de Marshall-

steun graag uitgekeerd zien in binnenvaart-

schepen om de Rijnvaart naar Straatburg weer 

op gang te krijgen. Zij konden snel en gemak-

kelijk zakendoen, want alle plannen lagen al 

klaar in Amerika.  

De bouwopdracht voor de bouw van de vijfen-

twintig schepen, naar het ontwerp van De Bies-

bosch, werd gegund aan de Ingalls Shipbuilding 

Corporation in Decatur in de staat Alabama. De 

schepen werden in Amerika volledig afgebouwd 

en ingericht tot in het kleinste detail. De 

hoofdmotor bestond uit een 480 pk direct om-

keerbare Enterprise dieselmotor. De schepen 

waren voor hun tijd zeer modern te noemen. 

Zij waren voorzien van 110 volt elektrische in-

stallatie, elektrisch stuurwerk, koelkast, cen-

trale verwarming en hadden zelfs een badka-

mer met douche en ligbad. Het meest revoluti-

onaire was dat de schepen geheel gelast wer-

den. De woningen waren volledig ingericht, 

zelfs het serviesgoed kwam mee uit Amerika. 

 

Serie- en sectiebouw 

Het eerste schip de ARBOIS, werd eerst in zijn 

geheel afgebouwd en getest op de rivier Ten-

nessee. Toen aan alle eisen was voldaan werd 

de ARBOIS weer gereduceerd tot een los voor- 

en achterschip, het vlak in vijf delen. Kleinere 

onderdelen werden in kratten verpakt en ge-

merkt met “Marshall”. Daarna werden alle on-

derdelen op een ponton geladen en via de Ten-

nessee en Mississippi naar New Orleans geduwd. 

Vervolgens werd alles op een zeeschip geladen 

en vervoerd naar Rotterdam. 

Op 27 juni 1947 liep het eerste zeeschip met de 

scheepsonderdelen, de ALMERIA LYKES, de ha-

ven binnen. De voorschepen en kratten werden 

op pontons geladen en naar Dordrecht ge-

sleept. De meegeleverde achterschepen had-

den voldoende drijfvermogen en werden over 

het water gesleept. In december 1947 waren 

alle onderdelen binnen en kon de afbouw be-

ginnen. Na twee maanden was het eerste schip, 

de AVIZE, gereed. Daarna wist men het bouw-

tempo zodanig op te voeren dat er elke veer-

tien dagen een schip te water werd gelaten. 

Tussen 1969 en 1972 werden alle kleine Franse-

motoren verkocht aan voornamelijk Nederland-

se particuliere eigenaren. 

 

POMEROL/GERAN 

Een van de weinige nog overgebleven schepen 

uit de serie kleine Fransemotor is de POMEROL. 
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In 1978 komt het schip in eigendom van Tonny 

en Gerrie van Zanten. Zij gaven het schip een 

andere naam: GERAN. Dat is een samenvoeging 

van de namen van de twee eigenaren GERarda 

(Gerry) en ANtonie (Tonny). De Enterprise die-

selmotor is dan al 30 jaar oud, wordt in 1978 

volledig gereviseerd. Dit was een juiste beslis-

sing want heden ten dage draait hij zonder 

noemenswaardig onderhoud nog als een zonne-

tje. In 2004, besloten zij te stoppen met het 

vervoeren van lading met de GERAN en ze  

verbouwden het tot een permanent woonschip. 

De Fransemotor werd 14 meter ingekort en 

voorzien van een prachtige opbouw. Hierdoor 

ontstond in het voormalige laadruim een luxu-

eus appartement van 130 m2. De kleine Franse-

motor, de tot in de puntjes onderhouden GE-

RAN, ligt momenteel in de Riedijkshaven in 

Dordrecht en gaat deel uitmaken van Leefwerf 

De Biesbosch. Dit is in de haven van de voorma-

lige scheepswerf De Biesbosch, daar waar zij 

als POMEROL is geassembleerd. Samen met de 

duwboot RENE SIEGFRIED en grote Fransemotor 

MAROT komt de geschiedenis van deze roem-

ruchte werf weer tot leven.  

Vervolg: van de kleine Fransemotor POMEROL…  

De kleine Fransemotor POMEROL stroomopvarend in Mannheim.  

De huidige GERAN is weer  in Dordrecht gearriveerd en doet diens als woonschip.Foto; De Binnenvaart. 

Ziek  - niet ziek 
Als je ziek bent, kom je niet werken 

Als je niet ziek bent, kom je werken 

Als je ziek bent en je komt werken, ben je getikt 

Als je niet ziek bent en je komt niet werken, omdat je ziek bent, dan ben je ook getikt 

Als je ziek bent, zodat je dus niet kunt werken, en je werkt dan thuis, dan word je nog zieker 

Als je niet ziek bent, zodat je kunt werken en je komt niet werken om wel thuis te werken,  

dan ben je geen knip voor je neus waard 

Zeg nou zelf…………. 

 

Uit het personeelsbulletin van scheepswerf De Biesbosch nr. 6 van juni 1950 
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De darmflora verandert en we drinken te weinig 

Ouderdom komt met gebreken, en waar het de 

spijsvertering betreft is dat helaas niet anders. Er 

gaan dan ook veel vijftigplussers met spijsverte-

ringsproblemen naar de huisarts. Hoe komt het dat 

dit soort klachten bij het ouder worden gaan opspe-

len? 

 

Ons spijsverteringsstelsel is een vernuftig systeem 

dat van mond tot anus loopt en ervoor zorgt dat 

voedsel kan worden afgebroken tot voedingsstoffen 

die het lichaam kan opnemen en gebruiken. Maar 

bij het ouder worden ontstaan er vaak spijsverte-

ringsklachten. 

 

Dunne darm 

Voedsel komt via de mond, slokdarm en maag eerst 

in de dunne darm terecht. In de dunne darm vindt 

het belangrijkste deel van de spijsvertering plaats. 

De voedingsstoffen die hierbij vrijkomen, worden 

via de dunne darmwand in ons lichaam opgenomen. 

 

Dikke darm 

De onverteerbare voedselresten worden in de dikke 

darm bewerkt door darmbacteriën. Er leven veel 

darmbacteriën in ons lichaam, bij een volwassene 

zo’n 1 – 1.5 kilogram. We tellen zo’n vierhonderd 

tot zeshonderd soorten, waarvan de meeste (nog) 

onbekend zijn. De bekendste goede bacteriën in de 

dikke darm zijn de Clostridum, Streptococcus, Bifi-

dobacterie en de Enterobacterie. 

Na de bewerking worden de voedselresten tijdelijk 

opgeslagen in de endeldarm en verlaten ze het li-

chaam tenslotte als ontlasting. Zo’n 80 procent van 

onze stoelgang vindt plaats in de dikke darm. 

 

Ouder worden 

Net zoals andere spieren, worden ook de spieren en 

organen die betrokken zijn bij de spijsvertering 

slapper naarmate we ouder worden. Maar dat is 

niet de enige oorzaak van spijsverteringsklachten. 

Ouderen gebruiken ook vaak wat meer medicijnen 

en bewegen minder. Daarnaast kunnen een vermin-

derde weerstand en een verminderde darmperistal-

tiek ook een rol spelen. 

 

Vochttekort 

Dehydratie betekent vochttekort. Dehydratie kan 

de spijsvertering negatief beïnvloeden. Naarmate 

men ouder wordt, neemt het percentage vocht in 

ons lichaam af. Daarnaast neemt ook het dorstge-

voel af. Bovendien is de blaas wat zwakker en 

wordt er minder gedronken om niet steeds naar het 

toilet te hoeven. Voldoende drinken kan dus al veel 

verlichting geven. 

 

Samenstelling darmflora 

Tijdens het ouder worden veranderd de samenstel-

ling van de darmflora ook. In het algemeen daalt 

dan de hoeveelheid bifidobacteriën, waardoor er 

ruimte ontstaat voor ongunstige bacteriën en 

schimmels. 

 

Door deze veranderde darmflora krijgen ook rot-

tingsprocessen in de darm meer kans, met spijsver-

teringsklachten als gevolg. Het kan daarom helpen 

de darmflora te ondersteunen met probiotica, dat 

in verschillende vormen verkrijgbaar is. Daarnaast 

zijn er natuurlijk diverse tips om de spijsvertering 

soepel te houden. 

Bron(nen): Voedingscentrum 

De spijsvertering van vijftigplussers 



 

Pagina 21 DordtSenior november 2020 

 

Goed nieuws! 
 
 
 
 
 
 

 

De collectiviteitsregeling bij Centraal Beheer, voor de FASv 
en Dordtse Seniorenbond leden, is gereed voor gebruik !!! 
 
Alle FASv en Dordtse Seniorenbond leden krijgen vanaf nu korting op verzekeringen  

In de tabel hier onder kunt u direct zien welke kor-
tingen de leden krijgen op onze particuliere verze-
keringen.  
Deze kortingen gelden voor alle leden van de ver-
enigingen die bij FASv zijn aangesloten! 
Op dit overzicht ziet u ook de link naar het Maga-
zine die o.a.   ook verwijst naar onze Klushulp. 
 
Leden maken eenvoudig gebruik van uw collecti-
viteitsregeling  
Heeft u al verzekeringen bij Centraal Beheer afge-
sloten, dan worden die, via uw collectiviteitsnum-
mer 53047, gekoppeld aan hun verzekeringen. 
Dit kan eenvoudig via Mijn Centraal Beheer. Of 
door 'Even Apeldoorn' te bellen: (055) 579 8000. 
 
 

De FASv kortingspagina 
Op deze pagina kunt u direct zien welke kortingen 
zij via uw collectiviteitsregeling krijgen.  
Wel zo makkelijk.  
De pagina is te zien via www.fasv.nl/voordelen/  
of rechtstreeks via www.centraalbeheer.nl/53047 
 
Ontwikkelingen rondom het coronavirus 
Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor uw 
leden en uw zakelijke verzekeringen?  
Blijf op de hoogte via onze nieuwsberichten, web-
site of bel 'Even Apeldoorn'.  
Bij Centraal Beheer werkt men vanuit huis, maar 
zij zetten alles op alles om u te helpen.  
Gewoon zoals men dat van Centraal Beheer ge-
wend bent. 

Verzekering Uw voordeel 

  

Vervoer   

Auto 10% 

Motor 10% 

Schadeverzekering inzittenden 5% 

Pechhulp Nederland 5% 

Hulpverlening buitenland 5% 

No claim bescherming 5% 

  

Wonen  

Opstal 8% 

Inboedel 8% 

Kostbaarheden buitenhuis 8% 

Aansprakelijkheid 8% 

0ngevallen 8% 
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Verjaardagskalender 

  Alle leden die in november 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. 

  3 november: mevr. G. Storchhart-Rosendal, 95 

  9 november: mevr. H. de Waard-Willemsen, 88 

16 november: mevr. A.L. Loyen-van Hekken, 93 

19 november: dhr. J. Ibelings, 86 

  

 

Rectificatie: 

In het oktobernummer hebben wij per ongeluk gemeld dat mevrouw Fluit-van Halst 5 oktober 84 jaar 

zou worden. Dit had moeten zijn 85 jaar! Excuses zijn al aanvaard.  

De tuinman en de dood, door P.N. van Eyck 
 
Een Perzisch Edelman: 
Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik! 
 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. 
 
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant. 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 
 
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' - 

 
 
 
Van middag - lang reeds was hij heengespoed - 
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 
 
'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?' 
 
Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 
 
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan, 
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.' 






