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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 

George Scheen 
adjunct-secretaris  
 
telefoon: 078-6172946 
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telefoon: 078-6136389  
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Magda Hensen 
bestuurslid algemene zaken 
 
telefoon: 078-6141943 
e-mail: m.hensen91@upcmail.nl 
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coördinator van de Reisclub 
 
telefoon: 078-6170022 
e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl 
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en van de werkgroep Lief en Leed 
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Voor adres zie colofon op pagina 2 
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Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
 6e jaargang nummer 9 

Bezorging DordtSenior in 2021   

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

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

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

 

Het volgende blad is het december nummer (alweer het laatste nummer van dit jaar). 

U kunt het verwachten in week 48, dat is van 29 november t/m 4 december 2021. 
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Kopij voor DordtSenior van december 2021  

Moet uiterlijk 10 november 2021 binnen zijn bij de 

redactie, adresgegevens vind u rechts in colofon. 

 

 

 
 

 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  

 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 tarie-

ven      

 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 2021 

2. In dit nummer 
Einddatum inleveren kopij 
Colofon 

3. Bericht van de voorzitter 
Vooraankondiging: Eindejaarsfeest  in december 

5. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking   
Puzzelplekkie: De prijswinnaars van oktober 

7. ‘Miljardennota 2022’ 
Zogezegd 

9. Toni van Dam: Verduurzaamheidsproject Blaauwweg 

11. Arie van Zanten: Wat leren we van de geschiedenis van  
de woningnood   

12. Jos Hubens: Geschiedenis van de Rene Siegfried 

13. Vervolg: Rene Siegfried 
Iedereen er op vooruit! Behalve gepensioneerden dan 

15. Wim Nuy:  Wiet, winsten en verlies 

17. Henk Kroon (Focus): Hun kunst komt tot leven in zuivere tonen 

19. Vervolg: Hun kunst komt tot leven in zuivere tonen 
Poëzie: Het carillon 

21. Ari Vogelaar: Brandveilig Nederland 

23.  Jan Geenen: Puzzelplekkie: woordzoeker november thema is:  
  De negentiger jaren  

24. Verjaardagskalender: jarige in november 
  Gezocht: Bezorgers voor de DordtSenior 
  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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Vooraankondiging: Eindejaarsfeest in december 

Noteer u het vast in uw agenda? 
 
 

Feestmiddag  
‘Whop goes pop’ laat iedereen zingen en swingen 

DIT MAG U NIET MISSEN! 
 

Wanneer? Donderdag 16 december 2021  
Waar? In de Gravenhorst zaal Troubadour (voorheen de Gravin) 

Hoe laat begint het? Van 14.00 tot 17.00 
 

Programma met diverse optredens van  

‘WHOP GOES POP’ 
      

  Een ‘Rad van avontuur’ met kans op mooie prijzen 
  en niet te vergeten de hapjes en drankjes. 

    

                   Vooraf aanmelden a.u.b.! 
                   Dit omdat we dan weten hoeveel  
                          mensen er komen, dit mede  
                   vanwege de Corona regels. 

Bericht van de voorzitter                           Joke Herrewijn-de Vries 

We kunnen deze week reizen in de Alblasser-
waard met de Dordtse Seniorenbond, dat 
hebben we lang niet kunnen zeggen. Reken 
maar dat we er weer blij mee zijn! De lezing 
28 oktober met Henk Mesman hebben we 
achter de rug, we weten nu alle details van 
de beruchte Sint-Elisabethsvloed. Toch ma-
ken we ons zorgen over de geluiden, die klin-
ken over de verwarming, niet alleen van de 
aarde, maar over de verwarming -met de hui-
dige hoge energieprijzen- in onze winterse 
huizen. Niet dat de hele winter een sneeuw-
vlaag ons binnen houdt, maar winter wordt 
het wel, met het prettige vooruitzicht op 
wintereten, stamppotten en verrukkelijke 
erwtensoepen. Eigenlijke de smaak van mij, 
liefhebbers van koele salades zullen er ook 
wel zijn onder onze leden.  

We proberen voor onze leden op te komen, 
dat is onze doelstelling, we zijn betrokken bij 
het drie bonden overleg, waar we onze stem 
laten horen over de mogelijkheid van bijna 
gratis busvervoer voor de leden etc. Mocht u 
een onderwerp weten wat belangrijk is voor 
u en ons neem contact op met een bestuurs-
lid, wij doen ons best voor u. Wanneer u van 
zingen houdt kom naar onze meezingmidda-
gen (9 november en 
7 december), aan 
boord van het mu-
seumschip ‘De Sieg-
fried’, gezellig met 
elkaar!! 
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Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

‘Het Tristan akkoord’ geschreven door Ewa Maria Wagner 

De oplossing is: HET NEDERLANDS ELFTAL WORDT EUROPEES KAMPIOEN 

 

Onderstaand de 2 prijswinnaars: 

Mevrouw P.G. Baan 

Mevrouw P. Haksteen 
 

Uw prijs, een waardebon van onze adverteerder wordt u  toegezonden!  

Deze keer is dit Koelewijn’s Visspecialiteiten Winkelcentrum Sterrenburg,   

Gefeliciteerd met uw prijs! 

“Het was voorjaar 1970. Ik rook de bruinkool in 
de lucht en zag de witte gordijnen, die moeder 
gebreid had en die met de tijd steeds grauwer 
werden. Dikke voorhangers met een dicht patroon 
van gebreide kant, die ons platte Silezische pa-
tois moest dempen. De gordijnen waren de grens 
tussen bedrog en waarheid. Buiten waren we 
Pools maar binnen bleven we Duits. Tijdens de 
avonden kwam de warmte van de kachel, niet van 
jou. Op één van die nietszeggende avonden duwde je 
een kleine viool in mijn handen, een kwartviool.” 
 

Ze is violiste gewor-
den bij een Neder-
lands orkest, Eveline 
al gedurende 23 jaar. 
Kees de leidinggeven-
de, vertelt haar dat 
ze moeten bezuinigen 
en haar daarom een 
periode van vijf 
maanden geven of ze 
haar al dan niet kun-
nen houden.  
Ev valt flauw van de 
schrik. Kees wijst er 
nog op dat ze een 
waardevolle collega is  

“We steunen je!” Ze fietst verward naar huis.  
Ev woont in Nederland met haar partner Floris en 
zoon Bo. Ze speelt als altvioliste in het orkest. 
Haar verleden is haar jeugd in Silezië (Polen) de 
moeizame relatie met haar vader, haar carrière 
keuze in de muziek. Ach, de muziek was de leid-

raad in en houvast in haar leven. Ze moet er niet 
aan denken dat daar een eind aankomt. De rela-
tie met haar vader is boeiend, er hangt van alles 
in de lucht. Aan het einde van het boek wordt dat 
duidelijker. De vader draagt een geheim met zich 
mee. Het beeld van Silezië en het leven daar tij-
dens het communistische regime komt naar vo-
ren.  
 
Het leven van Ev is muziek, de muziek wordt vaak 
gebruikt om een situatie te beschrijven Het boek 
is als een concert dat je tot het einde wil beluis-
teren. Wat betekent de titel, ik zocht het voor u 
op: het is het eerste akkoord van de opera Tristan 
en Isolde van Wagner en heeft een muzikale be-
tekenis van verlangen (namelijk van het liefdes-
paar Tristan en Isolde) die niet binnen enige con-
ventie paste. Al staat in het nawoord duidelijk 
vermeld dat de personages in de roman zijn ver-
zonnen.  
 
Ten slotte viert de familie de tachtigjarige ver-
jaardag van Ev’s vader in Nederland. Wellicht kan 
ze weer bij het orkest komen maar dat laat het 
boek open, een open einde dus… 

 
Het leven van de vader van de 
schrijfster was het model voor 
de vader in de roman.  
De recente bezuinigingen bin-
nen de Stichting Omroep Mu-
ziek in Hilversum waren een 
duidelijke inspiratiebron. 

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van oktober zijn 
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Vervolg op pagina 13 
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Op 7 september werd door het demissionaire  
kabinet de begroting voor 2022 bij de Tweede 
Kamer ingediend. Het is alweer enige weken ge-
leden en de afgelopen weken stond de discussie 
in Den Haag meer in het teken van de vorming 
van een nieuw kabinet dan over de begroting. 
De Koepel Gepensioneerden heeft al eerder aan-
gegeven wat zij (en andere seniorenorganisaties) 
vinden wat van het integraal ouderenbeleid in 
het regeerakkoord zou moeten worden opgeno-
men. Een goede zaak. Laten wij hopen dat dit 
door de nieuwe regering wordt overgenomen. 
Want er zijn veel problemen die voor de senioren 
om een oplossing vragen. 
 
Wat stond er o.a. daarover in de begroting? 

De zorgkosten gaan volgend jaar de €100 miljard 

overschrijden dat is gemiddeld € 6000,- per inwo-
ner, jong en oud! Dat is de hoogste post in de re-
geringsbegroting. Discussie is gaande over hoe de 
stijging in de komende jaren kan worden vermin-
derd. Daarvoor studeert het Zorginstituut Neder-
land op mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is 
dat de in de basisverzekering en Wet Langdurige 
Zorg verzekerde zorg bewezen effectief en nodig 
moet zijn. En dat is op dit moment niet altijd het 
geval. Ook wordt gedacht aan een geheel andere 
en veel effectievere opzet van de organisatie van 
de zorg.  Er zijn momenteel lange wachtlijsten 
voor zowel het ziekenhuis als de verpleeginrich-
tingen, maar ook voor de wijkverpleging. Dat 
moet veranderen. Probleem is niet alleen de 
enorme kosten die met de zorg gemoeid zijn maar 
ook het feit dat er tienduizenden vacatures zijn 
die niet opgevuld kunnen worden. Een grote uit-
daging voor de nieuwe regering!  
De 1 ½% salarisverhoging die door de Tweede Ka-
mer werd afgedwongen zal daarbij niet veel hel-
pen. Nog vreemder is het besluit dit in 2022 te 
financieren via een extra last voor het bedrijfsle-
ven. Het blijven zorgkosten. Deze salarisverho-
ging kost bijna één miljard euro per jaar, die niet 

meer zijn terug te draaien in de komende jaren! 
Een belangrijke post in de begroting 2022, die 
genoemd mag worden in het kader van de oude-
renzorg, is wel de toezegging van de ondersteu-

ning van €57 miljoen om de wijkverpleging te on-
dersteunen. Verwacht wordt dat de premie in 
2022 per persoon gemiddeld met ongeveer 2 á 3 
euro per maand zal gaan stijgen. Wij zullen het 
zien als de zorgverzekeraars de premie in novem-
ber gaan publiceren.  
De inkomensafhankelijke premie zal ongeveer 5 % 
dalen. Het eigen risico wordt gehandhaafd  

op € 385,- per verzekerde.  Of de zorgtoeslag ook 
wordt aangepast wordt in december bekend gemaakt.  
Over pensioenen is niets in de begroting opgeno-
men, wij moeten daarvoor het regeerakkoord en 
de discussie over het toekomstige pensioensys-
teem afwachten. Of en, zo ja, hoeveel indexering 
zal er plaats kunnen vinden zullen wij ook moeten 
afwachten, de gepensioneerdenorganisaties heb-
ben dit wel gevraagd om te regelen in  
afwachting van de realisatie van het pensioenak-
koord! 
 
Wonen 
Een heel belangrijk punt is ook het wonen voor 
ouderen. Nederland zit in een wooncrisis. Er zijn 
te weinig woningen voor de inwoners en er wordt 
ook te weinig gebouwd. De korting die de woning 
coöperaties krijgen op hun verschuldigde belas-
ting (verhuurdersheffing) zal ook niet zoveel hel-
pen, het is een druppel op een gloeiende plaat! 
Voor ouderen die in een voor hen te grote woning 
wonen, en die best willen verhuizen naar een 
kleinere en aangepaste woning, zijn er te weinig 
mogelijkheden. De gemeenten zullen hierin het 
voortouw moeten nemen. De regering heeft wel 
in de begroting aangekondigd een subsidiepot van 
20 miljoen euro te reserveren voor ontmoetings-
ruimten in woonvormen voor ouderen, een goed 
begin! 

‘Miljardennota’ 2022 

Zogezegd 
Miljoenennota 

Armlastig 
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Een jaar geleden kregen de bewoners van ‘blok’  
1, 2 en 4, aan de Blaauwweg, huurders van Trivi-
re, bericht dat met ingang van 2 januari 2021 zal 
worden gestart met woningverbetering. 

Zo geschiedde… in blok 1 (Zonneflat) liepen de 
werkzaamheden uit want daar werd onder de 
werklui corona geconstateerd. Daar kan niemand 

iets aan doen natuurlijk. Aldus werd in blok 2 
(Maanflat) wat later begonnen. En in deze Maan-
flat woon ik!  Na nogal wat informatie op papier, 
waren we enigszins op de hoogte. Vooraf kwam 
een soort opzichter ons vertellen wat wij zelf al-
lemaal DIENDE te verwijderen!!! Kijk, dat woordje 

‘DIENDE’ schoot bij mij in het verkeerde keelgat. 
Mijn repliek: Wij DIENEN helemaal niets, want wíj 
hebben nergens om gevraagd! Waarop van Wijnen 
uitvoerder, vroeg: “Wat wilt u dan?” Het is nog 
altijd de toon die muziek maakt dus waarom niet: 
Wij verzoeken u, etc. Tja, met “toon” en muziek 
houden bouwers zich niet bezig. Enfin, wij bewo-

ners, ‘dienden’ op 27 augustus jongstleden. om te 
beginnen onze bergingen leeg te maken en spul-
len in een genummerde container te plaatsen. 
Gelukkig waren er aardige mensen aangesteld die 
hulp boden.30 augustus begon binnenshuis, de 
pret. We hebben het geweten: 14 dagen geen 
warm water dus jezelf wat ‘afpoedelen’ in de 

keuken met in de waterkoker verwarmd water en 
wasmachine in de huiskamer. Zo ging ik even 
jaaaren terug in de tijd.                 

Zeg nou zelf; in de jaren na de oorlog nog, wasten 
de meeste mensen zich in de keuken. Met ons vij-
ven leverde dat nog wel eens irritatie op: “schiet 
jij nou eens op, ik moet naar m’n werk”. Tot 

overmaat van ramp kwam tante Jo, van een paar 
huizen verder, vroeg in de ochtend, een kopje 
theedrinken want tante Jo, die zelf geen kinderen 
had vond dat gekissebis wel gezellig. Dus, poede-
len in mijn keuken met een stukje Channel-
zeep……en géén stukje Sun light! Bovendien, een 
keer in de week naar het badhuis in de Gouver-

neurstraat, waar de oudeheer Treffers na 20 mi-
nuten (dat stond op een klokje op de deur van de 
douchecabine) keihard riep dat het de hoogste 
tijd was! 
 

Enfin, niet iedereen in ons blok is “klaar” maar 
wij, op de bovenste etage, zitten “aan kant”! 

Mooie keuken, mooie badkamer MET antislip-
vloer, ook nooit verkeerd op mijn leeftijd. Welis-
waar elektrisch koken want van het gas af (wel 
een set nieuwe pannen van verhuurder) dus be-
gonnen met ’t koken van 2 eitjes wat wonderwel 
lukte want alles is te leren…, een supermodern 
ventilatiesysteem EN nieuwe beglazing HR2???. De 

isolatiewerkzaamheden werpen hun vruchten nu 
al af, merken we. En volgende week is het bewa-
kings- videosysteem klaar, zodat we, als beneden 
de bel gaat, kunnen zien wie er aanbelt. 
 
Nieuwe voor en achterdeuren en alles opnieuw 
geschilderd, tenminste buiten! Het was echt een 

enorme ingreep; ik dacht even: Dit kost me een 
jaar van m’n leven en zoveel heb ik nou ook weer 
niet meer… Hoewel… mijn moeder werd 100! En 
dat wou ik ook maar proberen, ondanks de 27,50 
euro huurverhoging!  
Dan maar een wijntje minder…  
             vindt Toni van Dam 

Verduurzaamheidsproject Blaauwweg 
door Toni van Dam 
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Aanpak woningspeculanten jaren zeventig 
Net als nu was het tekort aan betaalbare wonin-
gen destijds schrijnend. Dit was ook in Rotterdam 
het geval. De belangrijkste oorzaken waren ener-
zijds te weinig (vervangende) en betaalbare 
nieuwbouw en aan de andere kant een grote 
vraag naar vooral betaalbare (huur)woningen. Net 
als nu – waarover straks meer- zagen beleggers en 
speculanten hierin hun kans zich op kosten van 
anderen te verrijken. Een van de bekendste 
slechte huizenbezitter, speculant, was destijds 
het GAB van eigenaar Fennis. Deze had meer dan 
10.000 slecht onderhouden huurwoningen in  
bezit. Fennis had twee manieren bedacht om zich 
snel te verrijken. En door sleutelgeld te vragen  
– destijds 1.000 gulden veel geld zeker voor toen – en 
door geen of nauwelijks onderhoud te plegen.  

Dankzij de inzet van groepen actieve bewoners, het ad-
vocatencollectief en de gemeente Rotterdam die partij 
heeft gekozen voor bewoners is dit onrecht aangepakt. 
Een belangrijk middel vormde de actieve aanschrijving 
van Bouw- en Woningtoezicht van de eigenaar bij ach-
terstallig onderhoud. Uiteindelijk is het dankzij de inzet 
van bewoners, advocaten en de gemeente Rotterdam 
gelukt een eind te maken aan deze wanpraktijken. Fen-
nis ging failliet. De verklaring van deze overwinning 
vormt vooral het inzicht dat we het toen eens waren 
over het belang van goede en betaalbare woningen voor 
iedereen. Dat was geen kwestie van centen of markt, 
maar een recht voor iedereen. 
 

Waar staan we nu met de woningmarkt?  
Naar mijn idee zijn we als gevolg van het toe-
staan van de marktwerking – vraag aanbod – let-
terlijk de weg kwijtgeraakt, want betaalbaar wo-
nen is geen kwestie meer van recht maar van 
geld. De overheid heeft zich teruggetrokken en 
laat de woningmarkt ten onrechte over aan ‘De 
markt'. We zitten nu letterlijk met de gebakken 
peren.  
Ook in onze stad is het tekort aan betaalbare wo-
ningen gewoon schrijnend. Er komen met dank 
aan projectontwikkelaars prachtige aanbiedingen 

langs van woningen van soms meer dan € 700.000,

- alsof daar vooral vraag naar is. Betaalbare huur-
woningen worden niet of nauwelijks gebouwd, 
plekken voor Tiny Houses (kleine huisjes) worden 
mondjesmaat beschikbaar gesteld en aan een 
beetje creatieve oplossingen ontbreekt het vrij-
wel geheel. Is het nou echt zo'n gek idee bijvoor-
beeld alle leegstaande woningen boven de win-
kels van onze verpauperde binnenstad in te zet-
ten ter bestrijding van de woningnood? En waar-
om moet de verbouwing van het voormalige pand 
van V&D zo ontstellend lang duren, terwijl ze dit 
in Assen al jaren geleden allang opgelost hebben? 
 
Het verdriet van Dordrecht is niet dat er geen kansen 
zijn, maar dat we kennelijk niet het lef hebben om deze 
gezamenlijk als stadsbestuur samen met onze burgers te 
benutten. Kortom het is aan ons en zeker de gemeente-
raad om van de woningmarkt vooral met elkaar sociaal 
verantwoord en vooral eerlijk werk te maken. 
 
De geschiedenis zal ons leren of deze uitdaging 
metterdaad wordt opgepakt. 
Wie durft? 

Wat leren we van de geschiedenis van de  
woningnood?  
Door: Arie van Zanten  
Een bekende stelling is dat we van de geschiedenis kunnen leren. Deze stelling spreekt veel 
mensen aan. Door na te gaan hoe we vroeger en nu omgaan met de woningnood gaan we in 

dit artikel na wat hiervan klopt. 

We gaan terug naar de jaren zeventig en kijken vervolgens hoe de vlag er nu bij hangt. 

Protesten tegen ‘Fennis’ was op zijn Rotterdams 
recht voor zijn raap!  
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Zusterschepen 
Zij was het tweede schip uit een serie van drie 
zusterschepen, die speciaal voor de vaart op de 
Boven-Rijn waren ontworpen, Als eerste in de se-
rie kwam de MARSEILLE van de werf. De rij werd 
gesloten door de AUGUSTE DETOUF. De RENE 
SIEFGRIED kreeg bouwnummer 414 en werd ver-
noemd naar de directeur van de haven van 
Straatsburg. 
 
Hoogte en diepgang 
Door het hydraulisch beweegbare stuurhuis kon-
den deze boten moeiteloos de lage bruggen van 
Kehl, Chalampé en Basel maar ook de hefdeuren 
van de sluizen van het Elzaskanaal passeren. Deze 
boten behoorden tot de tweede generatie duwbo-
ten en waren destijds één van de sterkste boten 
op de West-Europese waterwegen. 
Niet alleen de hoogte was beperkt op de Boven-
Rijn maar ook de diepgang vormde dikwijls een 
probleem. Na de tewaterlating bleken deze boten 
stuurlastig te liggen. Dit probleem werd opgelost 
door de voorpiek te belasten met betonblokken 
zodat de duwboten gelijklastig kwamen te liggen. 
Wat de diepgang van de schepen verminderde tot 
1.45 m. 
 
Technische gegevens 
De RENE SIEGFRIED heeft een lengte van 32 m en 
een breedte van 11.30 m. Bij haar indienststelling 
was de boot uitgerust met twee MGO-motoren van 
elk 950 pk. Met dit aantal pk’s kon zij twee tot 
vier type Europa I duwbakken van 1500 ton in de 
opvaart duwen. De duwbakken werden steeds gro-

ter en in 1972 werd zij van nieuwe MGO-motoren 
voorzien van 1600 pk elk. Hiermee kon zij tegen-
stroom vier Europa IIa duwbakken van elk 2800 
ton (totaal 11.200 ton) duwen. Niet alleen duw-
bakken, maakte onderdeel uit van het duwkon-
vooi, maar ook vele LASHbakken werden door de 
RENE SIEGFRIED vervoerd. Voor een betere ma-
noeuvreerbaarheid werden deze duwboten voor-
zien van zogenaamde ‘Flankingroeren’ dit zijn 
roeren die zich vóór de scheepsschroeven bevin-
den. De boot had in haar actieve loopbaan een 
accommodatie voor 19 bemanningsleden. De be-
manning bestond aanvankelijk uit: 2 kapiteins, 2 
stuurmannen, 2 machinisten,4 matrozen en een 
kok. Later werd dit teruggebracht tot: 2 kapi-
teins, 1 stuurman, 1 machinist, 2 matrozen en 
een kok/matroos. 
 
Museum 
In 1989 werd de RENE SIEGFRIED vanwege overca-
paciteit in de duwvaart en gebrek aan werk op de 
Boven- en Midden-Rijn, uit de vaart en genomen 
en opgelegd. Zoals zoveel andere schepen in de 
binnenvaart zou ook deze Franse boot, net zoals 
haar zusterschepen, haar einde vinden op een slo-
perij. Werner Engel heeft de Bondsregering in 
Duitsland, weten te overtuigen, dat de RENE 
SIEGFRIED een ontheffing van de internationale 
sloopregeling zou krijgen en bewaard moest blij-
ven voor het nageslacht.  
In de jaren 1990/1991 werd de duwboot ver-
bouwd tot drijvend museum annex restaurant, 
waarbij aan het uiterlijk van de boot niets veran-
derd werd. Van binnen vond een grootscheepse 
verbouwing plaats; motoren werden verwijderd 
en op het bovendek werd een prachtig restaurant 
ingericht met 100 couverts. Op het benedendek 
en in de machinekamer werd een tentoonstel-
lingsruimte gecreëerd. Op 29 oktober 1991 werd 
de boot afgemeerd in Nierstein op Rijnkilometer 
481 en voor publiek geopend. 
 
Stichting De Binnenvaart 
In juni 2004 werd de RENE SIEGFRIED te koop aan-
geboden. Na langdurig onderhandelen is het koop-
contract op 8 september getekend en is stichting 
De Binnenvaart de nieuwe eigenaar.  
Daarna werd de boot langszij het motorschip 
MONDEO van fam. J. Oudakker naar haar nieuwe 

De duwboot RENE SIEGFRIED is in 1963 gebouwd bij scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht. De op-
dracht was gegeven door de Franse staatsrederij Compagnie Française de Navigation Rhenane, kort-
weg CFNR genoemd, uit Straatsburg. 

Geschiedenis van de Rene Siegfried                             
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

Het duwkonvooi Rene Siegfried bestaat uit twee 
duwbakken en acht LASHbakken.  
Fotoarchief: Jos Hubens       
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thuishaven Dordrecht vervoert. Op 11-10-2004 
werd de RENE SIEGFRIED afgemeerd in het Wantij 
aan de voormalige scheepswerf De Biesbosch 
waar zij in 1963 te water is gelaten, na ruim 40 
jaar is zij weer thuis.  
 
Binnenvaartmuseum 
Een lang gekoesterde wens van ondergetekende, 
is in 2005 uitgekomen. Nederland heeft eindelijk, 
een Binnenvaartmuseum, dit is ondergebracht op 
de historische duwboot RENE SIEGFRIED met daar-
voor, op traditionele wijze, gekoppeld de LASH-

bak CG S 6013.  
Beide vaartuigen zijn dan ook geregistreerd in het 
Nationaal Register Mobiel Erfgoed Nederland. 
Door middel van onder andere, het achterschip 
van de houten hektjalk DE JONGE JACOB, kan 
men de evolutie van de houten zeilvaart tot de 

Afgelopen donderdag (14 oktober) verscheen een 
onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de 
Statistiek) naar de koopkracht in Nederland. Dat 
leidde overal tot de kop dat die in de loop der 
jaren fors is gestegen. 
 
Goed nieuws natuurlijk, maar helaas maar het 
halve verhaal. Zo kom je bijvoorbeeld in dit arti-
kel dat de NOS publiceerde echt hélemaal aan het 
einde (en dan nog behoorlijk kort) pas tegen wel-
ke groep z’n koopkracht nou net níet heeft zien 
stijgen de afgelopen jaren. Koopkracht in 40 jaar 
tijd met bijna 60 procent omhoog. 
 
U raadt het al: dat zijn de gepensioneerden. De 
afgelopen tien jaar daalde hun koopkracht gemid-
deld met 5%. Oorzaak daarvan is uiteraard het 
gedurende die periode niet of nauwelijks ver-
hoogd zijn van de aanvullend pensioenen (bij 
honderdduizenden mensen is dat pensioen zelfs 
verláágd). Het verschil in koopkrachtontwikkeling 
tussen gepensioneerden en andere Nederlanders 

is overigens een stuk groter dan die 5%. Want ter-
wijl gepensioneerden inleverden, kregen anderen 
er dus juist geld bij. 
 
Uit het bovenstaande kunnen twee conclusies 
worden getrokken: het is de hoogste tijd dat pen-
sioenen weer worden geïndexeerd (de Koepel Ge-
pensioneerden pleit daar dan ook stevig voor). En 
dat senioren niet alleen onderaan de koopkracht-
lijstjes bungelen, maar ook achteraan staan als 
het gaat om aandacht voor hun situatie. Want de 
kop van bijgaand NOS-artikel (én van het CBS-
onderzoek zelf overigens) had natuurlijk niet 
moeten zijn ‘Koopkracht in 40 jaar tijd met bijna 
60 procent omhoog’, maar ‘Iedereen erop voor-
uit!  
 
Behalve gepensioneerden dan.’ 
Zoals boven dit stukje staat. 
 
Bron: NOS 

 Iedereen erop vooruit! Behalve gepensioneerden dan 

Vervolg: Geschiedenis van de Rene Siegfried         



 

Pagina 14 DordtSenior november 2021 

 



 

Pagina 15 DordtSenior november 2021 

 

Wiet, winsten verlies                                                            Door: Wim Nuy 

Hij slenterde de rechtszaal in met een swingende tred die geheel bij zijn exotische uiterlijk hoor-
de. Mooie gozer, lichtbruine tint en gesoigneerd rastahaar. Zo rond de twintig en een zelfverze-
kerde uitdrukking op het gepolijste gelaat die toebehoort aan mensen van zijn leeftijd.  
Hij stelde zich voor als Collin en nam plaats in het verdachtenbankje wat een stoel bleek te zijn. 
  
Inzet van de zitting was dat Collin ervan werd verdacht een keurig driekamer appartement in Bre-
da omgetoverd te hebben tot een industrieel onderkomen. Er stonden maar liefst 400 wietplant-
jes in professionele slagorde opgesteld in de voormalige woning. Zijn ondernemingszin kwam aan 
het licht doordat zijn bovenbuurman de hermandad had getipt. De man had zich al een tijdje ver-
wonderd dat hij zonder verbouwing toch plots vloerverwarming leek te hebben.  

Aanwezig bij de zitting waren verder: de rechter, een officier van justitie, een griffier, een mede-
werkster van Nuon, Collins advocaat en ik als toehoorder. Na het opsommen van de tenlasteleg-
ging waarin de officier van justitie een winstprognose van de nog jonge onderneming budgetteer-

de kwam hij met de strafeis. Een boete van € 8.300, gelijk aan de vermoedelijke winst die de 

oogst als straatwaarde op zou brengen aangevuld met het geschatte stroomverbruik. Verder leek 
de magistraat 140 uur werkstraf te vervangen door 12 dagen hechtenis op z’n plaats als fysieke 
boetedoening.  
  
Collins advocaat betoogde vervolgens dat verdachte zeker niet de pretentie had om grove winst 
uit de oogst te behalen. De teelt was in hoofdzake voor eigen gebruik bedoeld. Hij claimde de 
boete te halveren en voor het overige vrijspraak. Ik keek even naar Collin en hoofd-rekende snel 
400 plantjes versus eigengebruik uit. Hij zou tot ver na zijn pensionering giechelend door het le-
ven kunnen, zo stond er onder de streep van mijn sommetje.  
 
Voordat de rechter tot zijn vonnis kwam kreeg Collin het woord. ‘Het was allemaal heel anders 
gegaan’ zo betoogde hij in een kosten-batenanalyse. Ten eerste had een handige vriend van hem 
de meterkast volledig verbouwd zodat het stroomverbruik niet ten laste van zijn onderneming zou 

vallen. € 1.200 cash en zonder factuur! Dat zijn toch bedrijfsmatige aanloopkosten!                    

Verder had hij de huur van de woning, inmiddels plantage, tijdens het productieproces keurig net-
jes betaald en dat waren toch ook kosten ten laste van de winst. De opbrengst dus ook de boete 
zou, in Collins mooie ogen minimaal gehalveerd moeten worden.  

 
De rechter vonniste conform de eis van de officier en oordeelde dat Collin nog een  
extra claim kon verwachten voor de herstelkosten van fabriek naar woonruimte.   
Collin slenterde in zichzelf mompelend swingend de rechtszaal uit.  
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Lees verder op pagina 19 

Hun kunst komt tot leven in zuivere tonen…  
Door henk Kroon (Focus) 

Het atelier is gevestigd in de historische 
binnenstad vlak bij het Groothoofd en het 
Drierivierenpunt, daar aangekomen wordt 
Focus hartelijk welkom geheten bij de Lu-
thiers welke verwijst naar het huis van am-
bacht, muziek en gastvrijheid...,  
achter de Luthiers staan Lucienne van der 
Lans en Wout Bosma, in deze ambiance vin-
den zij de inspiratie waarmee hun instru-
menten tot leven komen. Het pand behelst 
niet alleen het atelier voor nieuwbouw en 
restauratie van snaarinstrumenten maar ook 
een muziekkamer voor kleine muziekuitvoe-
ringen en testen van hun instrumenten. Lu-
cienne laat mij vervolgens de bovenverdie-
ping zien waar vroeger een fietsenopslag 
was is nu omgetoverd in een sfeervolle Bed en Breakfast met comfortabele gastenkamers in de 
beoordeling “vijf tulpen” de hoogste kwalificatie in Nederland!  Het is ook verassend om van 
nabij te zien hoe deze ambitieuze viool en gitaarbouwer een zeer ingewikkelde klus van 70 on-
derdelen tot leven laat komen, dat vereist kennis en vakmanschap ook met name over de ver-
schillende houtsoorten. 
 
Hoe zijn jullie ertoe gekomen dit te gaan doen? 
“Ja, door muziek en opgegroeid met bouwers die mij vervolgens adviseerden, ga in België kij-
ken’ daar zit (PTS in Boom) een instituut voor opleiding vioolbouw (tegenwoordig Internatio-
nale Luhterie School Antwerpen). Die raad heb ik opgevolgd en ben inmiddels gekwalificeerd 
vioolbouwer. Het leuke is dat tijdens mijn opleiding heb ik mijn man Wout Bosma ontmoet. 
Wout is gitaarbouwer en gespecialiseerd in de jazz-gitaar. Samen hebben wij al 35 jaar het 
bedrijf ‘De Luthiers’”. 
 
Gaan jullie op hoge laarzen het bos in om een goeie boom uit te zoeken en vervolgens te laten verzagen 
voor jullie viool en gitaarbouw?   

“Ja, dat deden ze heel vroeger wel maar tegenwoordig betrek-
ken wij ons hout uit Zwitserland, aan de Noordflank van de  
bergen (Alpen) groeit de ‘fijnspar’ die vanwege het lage vocht-
gehalte zeer geschikt hout is voor viool en gitaarbouw, dit door-
dat zij gekapt worden bij “nieuwe maan” wanneer dan de sap-
stroom laag is. Hoe droger het hout hoe beter de klank.”  
 
Wat verbindt jou als maker van deze instrumenten?  Ja, het materiaal, 
de klank en hoe reageert het hout…, ok en wat is de blijmaker, muziek 
of instrumenten?       
“Beide dat is zeker. – Is zeg maar de traditionele viool t.o.v. 
elektrisch nog steeds populair of is door elektrisch de ziel eruit? 
Traditioneel is nog steeds populair, sinds de jaren 80 is elek-
trisch in opkomst maar die is meer voor leuke effecten.  
 

Onze leden zijn bovenal geïnteresseerd in criteria welke hen raakt…, 
in aansluiting aan bovengenoemd thema ga ik dat voor hen uitzoeken. 
Als je er oog voor hebt zie je op weg naar de historische binnenstad 
veelal dingen waar je als Dordtenaar trots op kunt zijn. Wellicht ook 
op de persoon(en) waarmee Focus in deze een afspraak heeft gemaakt 
namelijk Lucienne van der Lans vioolbouwer in onze stad. Wij kennen 
Lucienne reeds als de maker van een viool, ‘Amalia’ die zij tijdens Ko-
ningsdag (2015) overhandigt aan Koningin Maxima.  

De Luthiers Wout en 
Lucienne. 

      In atelier (links) de vaste kracht Gaëlle Charroux.  

      De Luthiers Wout en Lucienne          
 in de showroom 
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wanneer is de viool ontstaan?   
De uitvinder is niet bekend maar de eerste herkenbare viool verscheen rond 1550. We weten 
inmiddels dat de oudste violen het werk zijn van enkele Italianen. Antonio Stradivari heeft in 
later tijdperk de ontwerpen van zijn violen een aantal keren gewijzigd. Het huidige vioolmo-
del en de werkwijze is op een kleine aanpassing na gelijk aan die van 5 eeuwen terug”. 

 
Gedurende dit interview krijg ik een snelcursus van Wout 
hoe de (stem) vork in de steel zit, nu weet ik haarfijn het 
verschil tussen bovenblad met f-gaten en onderblad…, zie 
onderdelen-tekening.  De strijkstok, het is zo dat Lucienne 
heel bekwaam is met het beharen van de strijkstok, hier-
voor wordt paardenhaar (staart) gebruikt met voorkeur uit 
Mongolië. De strijkstok wordt overigens gemaakt van Per-
nambucohout (Brazilië) met een slof van ebbenhout en een 
puntplaatje gemaakt uit been.       

 
Snaren, de snaar werd vroeger gemaakt van schapendarm…, tegenwoordig zijn de snaren van 
staal + nikkel of synthetisch (nylon). Op de viool zitten 4 snaren, allemaal even lang maar alle-
maal een andere dikte, de dunste geeft het hoogste geluid….  Dit interview is min of meer een 
kort overzicht, om het hele oeuvre door te nemen heb je veel meer tijd nodig, wil je meer 
weten over de Luthiers dan kan je er een nachtje over slapen in hun 5 tulpen gastenverblijf….   
 

Tot Focus.   

HET CARILLON 
Ik zag de mensen in de straten, 
hun armoe en hun grauw gezicht, - 
toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 
Want boven in de klokkentoren 
na ’t donker-bronzen urenslaan 
ving, over heel de stad te horen, 
de beiaardier te spelen aan. 
 
Valerius: - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter sprankelingen, 
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’ 
 
En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luistr’ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad – 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 
 
Geschreven door Ida Gerhardt in oorlogsjaar 1941 

Poëzie                               ingezonden door Joke Herrewijn-de Vries 

Vervolg: Hun kunst komt tot leven in zuivere tonen…  

Onderdelen van de viool. 

Dit gedicht heb ik uitgekozen naar aanleiding van de nieuwe 
klok die zaterdag 2 oktober 2021 is gegoten bij de grote 
Kerk. Er moest speciaal uit Italië een klokkengieter ingevlo-
gen worden, een zelfgebouwde oven tot 1100 graden wor-
den verhit. Én om het spektakel af te maken moest het lek-
ker donker zijn. Voor het oog van honderden mensen werd 
zaterdagavond live één van de twee klokken voor de Dordtse 
kerk gegoten.   
Dit allemaal om de 800ste verjaardag van de stad Dordrecht 
te vieren (vorig jaar ging het niet door vanwege corona). Er 
komen twee klokken in het witte vieringtorentje.  Dat is het 
torentje op het dak van het middenschip. Er hingen waar-
schijnlijk ooit al klokken in, maar die zijn verdwenen. Moge-
lijk in oorlogstijd, toen werden veel klokken omgesmolten 
tot wapens. 

Het gedicht is bedoeld als overdenking aan de tweede  
wereldoorlog, maar kan voor deze klok gelezen worden! 
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Onze winkels zijn weer open. 

U bent  zonder afspraak 

van harte welkom ! 
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Brandveilig Nederland 
Rook- hitte en koolmonoxidemelders  
Deze belangrijke alarmapparaten waarschuwen u tijdig, zelfs voor gevaarlijke gassen zoals  
koolmonoxide die we zelf niet kunnen waarnemen. Wilt u meerdere melders gebruiken? 
Misschien is het dan verstandig om koppelbare melders te gebruiken. 

BRANDMELDERS 
Brandmelders zijn onmisbaar in uw woning. Het is cruci-
aal om uw veiligheid te waarborgen. Zodra er een brand 
is gaat een brandmelder af. Mocht deze gekoppeld zijn 
met andere melders, dan gaan ze allemaal af.  
 
Zijn brandmelders verplicht? 
Doordat de melders voor brand zo belangrijk zijn krijgen 
wij vaak de vraag ‘Zijn brandmelders verplicht?’ Ja. Het 
is verplicht. Vanaf 1 juli 2022 zijn deze zelfs verplicht op 
iedere woonlaag. Wanneer u slaapt werkt alleen uw ge-
hoorzintuig nog. Alle overige, waaronder reuk, werken 
niet. Een goede reden om een aantal melders in uw huis 
te hebben. Het is uiterst verstandig om een brandmelder 
in huis te hebben, deze op de juiste plaatsen te hangen 
en regelmatig te testen. Op deze manier zorgt u voor 
een veilige woonomgeving, zelfs wanneer er brand uit 
breekt. U wilt natuurlijk niet dat iemand van uw huisge-
noten iets overkomt. Met deze melder bent u er snel bij 
en kunt u de brand wellicht zelf nog blussen. 
 
De verschillende type brandmelders 
Wanneer u brandmelders wilt kopen kunt u kiezen uit 
verschillende types. Wij lichten er een aantal voor u uit, 
zodat u de juiste keuze kunt maken. 

• Een type op stroom – deze wordt op de netstroom 
aangesloten. Hierdoor heeft deze altijd stroom. 

• Een variant op batterij – dit zijn de standaard mel-
ders. Vaak zijn dit ook de goedkopere varianten. Blijf 
goed testen of dit model werkt, aangezien batterijen 
leeg kunnen gaan. 

• Een koppelbaar product. – dit zijn varianten die aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld door 
wifi. Zodra er brand is op één van de plekken waar 
een melder hangt, gaan ze allemaal af. Hierdoor zorg 
je voor extra veiligheid door het hele huis. 

• Een draadloze melder – hierbij is de melder voorzien 
van wifi. Op deze manier kunt u een bericht op je 
telefoon ontvangen, mocht er thuis brand uitbreken. 

Bij Brandveilig Nederland vindt u de brandmelder die 
geschikt is voor u. 
 
Waar zou u een brandmelder moeten plaatsen? 
Brandveilig Nederland heeft als doel om iedere woning 
veilig te maken. Daardoor is het belangrijk om de brand-
melder op de juiste locatie in huis te plaatsen. Wij zet-
ten deze voor u op een rij. 

• Zorg dat u op ieder woonoppervlak een melder heeft 
hangen. 

• Plaats bij de slaapkamers en de vluchtroute een mel-
der, zo weet u dat u veilig daarlangs kunt. 

• Het liefst plaatst u ook een variant in het leefgedeel-
te, bijvoorbeeld de woonkamer. 

• In de kamer waar de wasmachine en droger staan, 
mits dit buiten de badkamer is. 

• Plaats altijd een melder in de gang en de overloop. 
Daartegenover zijn er plaatsen waar u de brandmelder 
niet moet plaatsen. Zo kunt u deze het beste uit vochti-
ge ruimtes houden, zoals de badkamer. Plaats het ook 
niet boven de verwarming, aangezien de temperatuur 
hier altijd hoger is. Houdt de melder ook uit de stoom en 
de damp van een vaatwasser of oven. 
 
Waar moet een brandmelder aan voldoen? 
Het is belangrijk om een kwalitatieve brandmelder aan 
te schaffen. Doordat dit een product is waar u niet op 
wilt bezuinigen is het aan te raden om goed te kijken 
naar de kwaliteit. Belangrijk hierbij is dat de melder 
voorzien is van het Europese keurmerk EN14604. 
Het keurmerk houdt in dat de kwaliteitseisen zijn goed-
gekeurd, er voldoende productinformatie beschikbaar is 
waarop gekeurd kan worden, dat onderhoud goed te 
doen is en dat het product bijdraagt aan de duurzaam-
heid en het milieu. Houd dit goed in uw achterhoofd 
wanneer u een nieuw product aanschaft. Brandmelders 
kopen kunt u doen bij Brandveilig Nederland via deze 
site: https://brandveilig-nederland.nl/categorie/melder
-alarm. Wanneer u een nieuw product gaat kopen is het 
goed om te bepalen wat u verwacht van de melder. Wilt 
u dat u een bericht krijgt op uw telefoon wanneer u niet 
thuis bent, dat er meerdere aan elkaar gekoppeld kun-
nen worden of dat deze op stroom wordt aangesloten? 
Wij hebben het allemaal!  
 
Heeft u vragen of wilt u advies over uw besluit?  
Neem contact op met de brandweer in uw woonplaats. 
Beslist niet 112 bellen! De Dordtse brandweer kunt u 
bereiken via 078-6355355. Zij kunnen u volledig voor-
zien van advies. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste 
beslissing maakt. Zorg ervoor dat u producten kiest van 
kwaliteit.  
 
Een ding is zeker, brandmelders mogen niet ontbreken 
in uw huis! 

Adri Vogelaar. 
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Puzzelplekkie: woordzoeker november  

Puzzel mee en maak kans op één van de twee cadeaubonnen ter waarden van € 10,00, te besteden bij 

één onzer adverteerders. 
 

Zo werkt een woordzoeker: alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. 
Sommige letters worden meermalen gebruikt. Als u alle woorden hebt gevonden. Vormen 
de niet gebruikte letters een woord, gezegde, slogan of wetenswaardigheid.  
 

Thema is: De negentiger jaren  
De overgebleven letters vormen een wetenswaardigheid.  

• ANNIE LENNOX 

• ASIELZOEKERS 

• BASIC INSTINCT 

• BORIS JELTSIN 

• BOZE BOEREN 

• BRITSE ECONOMIE 

• BUSH 

• DREAM TEAM 

• EMU 

• EURO DISNEY 

• FRANK SINATRA 

• FREDDY MERCURY 

• GATT 

• HANDELSEMBARGO  

• HAVEL 

• HOESSEIN 

• IRAAKSE INVAL 

• JOEGOSLAVIË 

• JOHN MAJOR 

• JURASIC PARK 

• KOHL 

• KOKO FLANEL 

• KOSOVO 

• LADY DI 

• LETLAND 

• LOONMATIGING 

• MAGIC JOHNSON 

• MIKE TYSON  

• NATIONALISME 

• NOBELPRIJS 

• OV-JAARKAART 

• PALASTIJNEN 

• REFERENDUM 

• RENTE 

• RIO DE JANEIRO 

• ROEMENIË 

• RON ZWERVER 

• THE SCENE 

• WAO 

• WIM JONK 

• ZWARE STORMEN  

De oplossing moet uiterlijk 15 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, Jan Geenen 
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Alarmnummer                 112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg)       078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh       078-6492111 

Aafje Zorglijn           088-8233233 

Internos Zorglijn          078-6483838 

 

Stadswinkel                        14078  

Sociale Dienst Drechtsteden      078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht      06-83896541 

 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar            0900-0767 

Parkinson-vereniging           078-6541024 

Alzheimer Nederland                  800-5088 

 

Het Juridisch Loket             0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden      088-1237011 

Regelzorg keuringen           088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)      06-57414845 

SORESDIENST (Omroep MAX)       

en de MAX-Ombudsman       035-6775511 

       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. 

Verjaardagskalender 

Deze keer 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: 

Jarige 85-plussers in november 
 
  3 oktober. Mevr. G. Stochart-Rosendal, 96 jaar 

  9 oktober. Mevr. H. de Waard-Willemsen, 89 jaar 

11 oktober. Dhr. P.G.G. Diepstraten, 85 jaar 

16 oktober. Mevr. A.L. Loyen-van Hekken, 94 jaar 

19. oktober. Mevr. G.C. Vermeer-Donkervoort, 85 jaar 

19 oktober. Dhr. J. Ibelings, 87 jaar  

Bezorgers voor de DordtSenior  

Onze bezorger van wijk 2 heeft aangegeven van-

wege hoge leeftijd te willen stoppen!  

In deze wijk, met de postcodes 3311 en 3312 wor-

den ca. 30 bladen bezorgd.  

 

Ook is het op het moment zo dat sommige bezorg-

wijken te groot geworden zijn en omgezet moeten 

worden naar twee. Om dit voor elkaar te krijgen 

zijn wij dringend op zoek naar één of meer vrij-

willigers die ons ledenblad willen bezorgen. Wij 

zijn een vereniging die louter door vrijwilligers 

gerund wordt, mede daarom kan de contributie de 

laagste van Dordrecht blijven, wij kunnen hierbij 

elke steun van de leden gebruiken. Ook reserve 

bezorgers zijn welkom!  

 

Wilt u ons helpen?  

Dan kunt u contact opnemen met  

de coördinator bezorging van ons  

ledenblad, Jan Geenen.  

E-mail: jan@dordtsenior.nl   

Telefoon: 06-48219666. 






