
DordtSenior 

  Maandblad voor de leden van de  





 

Pagina 1 DordtSenior februari 2022 

 

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

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

Corrie Kieboom 
secretaris  

Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
telefoon: 06-36105856 
e-mail: info@dordtsenior.nl 

Lianne van Laak 
penningmeester 
Hooikade 10 
3311 CD Dordrecht 
telefoon: 06-46428542 
e-mail:liannevanlaak@hotmail.com 
IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond 

George Scheen 
adjunct-secretaris  

 

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

Anne de Lange 
bestuurslid beleid van gemeente  
en politiek  
 
telefoon: 078-6161880 
e-mail: a_de_lange@hetnet.nl 

Magda Hensen 
bestuurslid algemene zaken 
 
Telefoon: 078-614943 
E-mail: m.hensen91@upcmail.nl 
 

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

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

Jan Geenen 
redactie DordtSenior 

en acquisitie 
 
telefoon: 06-4821 9666 

 

Wij zijn aangesloten bij de 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
   7e jaargang nummer 1 

Bezorging DordtSenior in 2022 
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 de uitgave van maart .  

U kunt het verwachten in week 9, dat is van 28 februari t/m 5 maart. 
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Kopij voor DordtSenior van maart 2022 moet uiterlijk  

10 februari binnen zijn bij de redactie, per adres  

Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515  

3315 KX Dordrecht 

per e-mail: jan@dordtsenior.nl of telefoon 06-48219666 

Verhuisberichten en berichten van overlijden of 

het opzeggen van uw lidmaatschap uitsluitend sturen 

naar de ledenadministratie. (zie  pagina 1). 

 

 

 

 
 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 

3315 DW  DORDRECHT 

Telefoon: 06-4821 9666 

jan@dordtsenior.nl 

 

 De redactie bestaat uit 

Jan Geenen 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@ordtsenior.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 
(Collectie drukkerij RAD) 

Colofon 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Bezorging DordtSenior in 2022 

2. In dit nummer 

 Einddatum inleveren kopij 

 Colofon 

3. Joke Herrewijn-de Vries: Bericht van de voorzitter 

Anne de Lange:   Verkiezingsdebat 18 februari 

5. Uitnodiging verkiezingingsdebat 

7. Behoud de koppeling met het minimum loon.  

 AOW’ers niet in de kou 

9. Joke Herrrewijn-de Vries: Boekbespreking  

 Hulplijn: ‘Hulp nodig’ . Wij staan voor je klaar! 

11. Henk Kroon (Focus): Langs het tuinpad van mijn vader.  

12. Jos Hubens: de geschiedenis van Scheepswerf de Biesbosch 

13. vervolg: de geschiedenis van Scheepswerf de Biesbosch 

15. Toni van Dam: De klok 

16. Poëzie  

 Voor als het weer mag(?) De agenda 

17. Arie van Zanten: Als de vos passie preekt, boer pas op je Kippen! 

18. Wim Huy: Revalidatiehumor 

 Jan Geenen: Puzzelplekkie ‘De prijswinnaars van december 2021’ 

19. Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden: De maat is vol 

21. Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? Aanmeldingsformulier 

22. Jan Geenen: Puzzelplekkie: woordzoeker  februari 

24. Verjaardagskalender 

 Senior Service: belangrijke telefoonnummers

In dit nummer 
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Bericht van de voorzitter 
Joke Herrewijn-de Vries 

Gelukkig hoorden wij vandaag (14 januari) dat de kappers weer mogen 

knippen en scheren, dat sportievelingen zich weer uit kunnen leven en 

de winkels opengaan. De wereld wordt weer een beetje leefbaarder. 

Hopelijk zweven de virussen langzamerhand weg. Dan kunnen we weer 

leuke activiteiten gaan ondernemen. 

 

Wanneer de mogelijkheid zich voor doet om in een zaal bij elkaar te 

zijn, hoort u van ons!  

 

Jammer genoeg hebben Co Wapperom en Wilma Molendijk aangegeven dat zij stoppen met de reis-

club. Jarenlang hebben Co en Wilma zich ingezet om de busreizen prima te organiseren. Wij danken 

hen daar hartelijk voor. De busreizen zijn hierbij (tijdelijk) gestopt. Graag willen we weer, als de toe-

komst het toelaat, busreizen gaan aanbieden aan onze leden. Hopelijk komt dat voor elkaar. Heel wat 

leden hebben daar gebruik van gemaakt en met plezier van de tochten genoten. 

Wel moet spoedig ons leven weer een beetje wat wij normaal noemen gaan worden. Dan komt er een 

einde aan de beperkende wijze die we op het ogenblik moeten beleven! Dan kunnen we misschien, als 

we geschikte vrijwilligers kunnen vinden die de reisclub willen gaan doen, weer dagtochten gaan orga-

niseren(?). 

Verkiezingsdebat 18 februari  
Door Anne de lange: bestuurslid beleid van de gemeente en politiek 

Zoals u weet zijn er plaatselijke verkiezingen, op woensdag 16 maart . 
Belangrijk voor alle bewoners. U kun, door uw stem, invloed uitoefenen op de politiek de komende 4 jaar. 
 
De Adviesraad WMO, waar onze bond ook zitting in heeft, (leden van de Ouderenbonden in Dordrecht 
zitting hebben), heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor een:      
 

VERKIEZINGSDEBAT op vrijdag 18 februari, zie: UITNODIGING op pagina 5. 
                       
10 partijen hebben al toegezegd om te gaan debatteren. 
 
Enkele discussie punten:  
A) WONEN: Er is gebrek aan geschikte woningen voor senioren, die ook betaalbaar zijn. 
B) MOBILITEIT: Eisen om met Drechthopper te reizen worden steeds strenger/beperkter. 
C) ZORG + WELZIJN: Veel  welzijnsactiviteiten zijn wegbezuinigd, terwijl daar juist behoefte aan is. 
D) DIGITALE TOEGANKELIJKHEID: Verdwijnen van pinautomaten en brievenbussen is gebaseerd op jonge en  

mobiele burgers. Belangrijk dus. 
 
Wilt U aanwezig bij deze bijeenkomst, is het belangrijk om zich aan te melden. 
Gezien de CORONA maatregels. Kan er maar een beperkte groep aanwezig zijn dus Is uw  AANMELDING noodzake-
lijk. 
 
U kunt zich bij mij aanmelden voor 10 februari. Via e-mail of telefonisch bij, lid van onze bond aan de 
voorbereidingsgroep Anne de Lange: a_de_lange@hetnet.nl. 06 83179776…  

 
U komt toch ook! 
Anne de Lange 
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Openingstijden: 

Dinsdag - vrijdag 

10:00 -16:00 uur 

 

Zaterdag en ‘s avonds 

alleen op afspraak  
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Wat kunnen senioren uit Dordrecht verwachten van de  

Gemeenteraad in de komende raadsperiode? 
 

Wanneer?  VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 
Waar?   In de Maranathazaal van het kerkelijk Centrum De Wijnstok 

Adres:  Dubbelsteynlaan-West 70 (te bereiken met lijn 2, uitstappen halte Gravenhorst) 

Hoe laat? Van 14:00 - 16:30 uur (zaal open vanaf 13:30 uur  

Uitnodiging verkiezingsdebat 

De leiding van deze middag is in handen van mevrouw Jannie Storm, van de Adviesraad WMO 

& jeugd. zij zal als dagvoorzitter de discussie leiden. 

De onderwerpen zijn Wonen, Mobiliteit, Zorg & welzijn en (digitale) toegankelijkheid. 

 

Het aantal plaatsen is beperkt vanwege het aantal te verwachten leden van de gezamenlijke 

ouderenbonden. Daarom kunt u deze bijeenkomst uitsluitend bijwonen door schriftelijke aan-

melding via e-mail of telefonisch (voor leden zonder internet) en nadat u een bevestiging 

hebt ontvangen. 

Aanmelden voor 10 februari bij Corrie Kieboom, info@dordtsenior.nl of telefoon 06-83369032. 

Bij binnenkomst wordt gecontroleerd op aanmelding en, afhankelijk van de dan geldende coronavoor-

schriften, op de QR-code. 

 

AGENDA 

14:00 uur    Opening door de voorzitter PCOB 

14:05 uur   Inleiding door middagvoorzitter Jannie Storm  

14:10 - 14:30 uur Thema 1 - Wonen 

14:30 - 14:50 uur Thema 2 - Mobiliteit 

14:50 - 15:05 uur Pauze 

15:05 - 15:25 uur  Thema 3 - Zorg en Welzijn 

15:25 - 15:45 uur Thema 4 - (Digitale) toegankelijkheid  

15:45 - 16:10 uur Plenaire discussie 

16:10 - 16:15 uur Afsluiting 

 

We hopen op een goede opkomst  

 

Anne de Lange  

Bestuurslid beleid van de gemeente en politiek 

Onder voorbehoud van de dan geldende overheidsmaatregelen 
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Ouderen gaan er al jaren niet of nauwelijks op vooruit. Pensioenen worden niet geïndexeerd, maar de 

prijzen voor de boodschappen, gas en elektra en de huren stijgen fors. Steeds meer gepensioneerden 
komen moeilijk rond aan het eind van de maand. 

 

In plaats van deze ouderen te helpen, kiest de doorstartcoalitie VVD, D66, CDA en CU (Rutte 

IV) om AOW’ers in de kou te laten staan. De AOW stijgt in de toekomst niet mee met de ver-

hoging van het minimumloon. Deze wordt ‘ontkoppeld’. Dit is een klap in het gezicht van al 
die ouderen die jarenlang hard hebben gewerkt en nu willen genieten van een onbezorgde 

oude dag. 

 

“Historisch besef is er al lang niet meer, AOW 
plus aanvullend pensioen moeten leiden tot 70% 
van het middelloon” 
 
Het ontkoppelen van de AOW en het minimumloon is 

de bijl aan de wortel van ons sociale zekerheidsstelsel. 

Hierdoor gaan bijna 1 miljoen ouderen er fors in inko-
men op achteruit. De ouderen met een klein pensioen 

worden het hardst geraakt door deze maatregel. 

 

Dit mag en kan niet gebeuren. Dit onrechtvaardige 

plan moet van tafel. Daarom start de PvdA een petitie. 
Help ons mee en teken onze petitie voor het behoud 

van de koppeling van de AOW aan het minimumloon. 

Behoud de koppeling met het minimum loon. 
AOW’ers niet in de kou 

www.pvda.nl/aowers-niet-in-de-kou/ 
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Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

‘Ander Licht’ geschreven door Rosita Steenbeek 

In 1959 herdacht Amersfoort, dat het 700 jaar 

geleden stadsrechten kreeg.  Bij het 750 jarig be-

staan was er weer feest in Amersfoort. Rosita 

heeft er in haar jeugd gewoond Ze greep die ge-

legenheid aan om een historische roman te schrij-

ven over deze sfeervolle, middeleeuwse stad als 

decor. Ze situeerde de roman rond de zeventien-

de-eeuwse Hollandse en Vlaamse schilders, waar-

van sommigen naar Rome vertrokken. Het uit-

gangspunt voor het boek is het schilderij “Gezicht 

op Amersfoort“ van Matthias Withoos (1627-1703) 

Bij het schilderen daarvan werd hij bijgestaan 

door enkele van zijn kinderen en twee leerlingen. 

Het schilderij staat afgebeeld op de kaft van dit 

boek. Alida, de tweede 

dochter heeft veel ta-

lent en is pas tien jaar 

wanneer ze mee schil-

dert aan het doek Stille-

tjes is ze verliefd ge-

worden op één van de 

leerlingen Jasper van 

Wittel. De andere leer-

ling, de adellijke Jacob 

van Staverden is weer 

verliefd op Alida, maar 

zij wijst hem af.  In het 

koor van de Sint Joris-

kerk schildert Withoos Het gezicht op Amersfoort. 

De oude Withoos leert hen schilderen, maar geeft 

ze gelijk een geschiedenisles. Hij vertelt over de 

schandelijke ”moord “op Johan van Oldenbarne-

velt door de Prins van Oranje. Johan ligt in de 

kerk van Amersfoort stiekem begraven. Joost van 

den Vondel heeft er een satire op gemaakt, het 

beroemde gedicht “Het stockske“. 

Wanneer Amersfoort belaagd wordt door oorlogs-

zuchtige Fransen vlucht de familie Withoos naar 

Hoorn, Jasper gaat mee Jacob blijft in Amers-

foort. Na wat jaren, wanneer ze het schilderen in 

de vingers hebben en ze er oud genoeg voor zijn 

gaan de leerlingen naar Rome.  Dat was gebruike-

lijk als afsluiting van de opleiding.  Jasper schrijft 

uitgebreide brieven en zo leert Alida het leven 

kennen van de beruchte Bentvueghels, de Neder-

lands/Vlaamse schilders vereniging in Rome.  

Vooral Jasper heeft daar veel succes, hij krijgt de 

naam Gaspare Vanvitelli. Na dertien jaar keren 

de mannen terug.  Alida is ondertussen een gere-

nommeerde schilderes en werkt in het gezelschap 

van Maria Sybille Merian voor Agnes Block. Ze 

schildert exotische planten en vruchten, die deze 

onafhankelijke vrouw verzamelt op haar land-

goed, in de oranjerie en haar botanische tuin.  

Alida gaat werken voor de botanische tuin in Am-

sterdam. Jasper denkt niet over trouwen, hij 

keert met Jacob terug naar Rome.  Dankzij de 

vriendschap met Maria Sybille is ze snel over de 

teleurstelling heen. Ze ontdekt dat de schilder-

kunst haar grote liefde is en dat haar talent haar 

een vrije vrouw maakt...  

Welke hulpvragen kun je stellen, denk aan 
een luisterend oor - opruimen - schilderklusje - schoonmaken - samen wandelen - taalmaatje - oppas  - 
administratie - computergeleerde - klusjes binnenhuis etc.  Hulp nodig? Bel dan naar 078-2001079. 
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Is een sympathieke lofzang welke verwant is aan 
toenmalige omstandigheden. Die hoge bomen 
staan nu op een kale vlakte en zijn stille getuige 
van afgebroken betonnen dozen, de plastic rozen 
zijn verwaaid tot minuscule snippers… Langs het 
tuinpad zie je geen bouwkavels de woningbouw is 
opgedroogd  een Gordiaanse knoop, wie hakt die 
door..!  Als breder doel zoeken mensen naar an-
dere prikkels zoals bijv. ‘Tiny huisjes’.  

Het woord zegt het al ‘piepklein huis’, te groot 
voor het servet en te klein voor een tafellaken…!  
Investeerders, ondernemers en uitbaters zien dat 
gat in de markt en zijn er als de kippen bij. Als 
persiflage op Black Friday krijgt je tot vervelens 
toe  Tiny-huisjes voorgeschoteld.  Over smaak 
valt niet te twisten en vanuit dat perspectief 
wordt dit fenomeen beoordeeld als rolstoelon-
vriendelijke bezemkast…  
 
De oorsprong van deze hype ligt in de Verenigde 
Staten en is overgewaaid naar EU met in het kiel-
zog de business..! Zo lees ik op internet ‘Tiny 

huisje’ te koop omgeving Amsterdam € 300.000..,  
je voelt op je klompen aan dit is nep.., deze on-
fatsoenlijke hebzucht zie je maar al te vaak..!  
De implementatie van Tiny huisjes is rekbaar en 
blasé, uitbaters presenteren op punt nl overnach-

tingen aan in brugwachtershuisjes voor €190/
nacht, bij dageraad hoor je onlosmakelijk geratel 
van scooters, wouw…!  

Mijn domicilie schaart zich in een leuke stad en 
verneemt dat deze gemeente 11 Tiny-plaatsen  
beschikbaar stelt. Nomaden kunnen zich aanmel-
den voor een periode van 10 jaar. Volgens ballo-
tage moeten kandidaten behept zijn met eigen-
schappen zoals loyaliteit, gemeenschapszin en 
ruim inzetbaar als handige duizendpoot.., zo niet 
dan is het lou sjoege.  Bouwrijpe grond met een 
grid voor nutsaansluitingen is duur zodat direct 
de loyaliteit van de duizendpoot wordt aange-
sproken..! Vervolgens maken we een 10-jarig 
sprongetje de rekensom van je contract moet 
vereffend worden! Onverwijld sta je nu voor +/- 

€76.000  all-in buiten de compound met je Tiny 
op een trailer.., poeh zeg huilen met de pet op 
maar je hebt de Tiny nog misschien mag je bij je 
kinderen in hun tuin..! 
 
Als je echt de kriebels hebt en ecologisch je voet-
afdruk wilt verkleinen  kan je overwegen je Tiny 
te plaatsen op een bouwkavel echter in Gronin-

gen kost een kavel ± € 140,00 m2 en in de rand-

stad € 460,00 m2 waardoor 300 m2 optieverschil 

Groningen versus Randstad € 96.000 is..! Besef 
wel dat Provincies en gemeenten bepalen in het 
grondbeleid bovendien moet je bulken van het 

geld immers je had ook al € 76000 eerder in je 
knip..! Eco-leven is afzien dat betekent waterput, 
zuivering, compost, zonnepanelen c.q. Savonius-
windmolen, tuin, kippen en redelijk uitzicht. 
Standaard is je Tiny sober je krijgt geen gas dus 
navelstaren bij -100 met een stoofje op ‘hete ko-
len’ mag niet meer wel wollen sokken en een 
borstrok …!  

 
Enig idee hoe het verder moet.., jawel verkoop 
je Tiny als koek en zopie-tent aan Harrie van 
‘Oppassen’. Lukt dat niet meld je dan aan bij  
‘Ik vertrek’, een handige duizendpoot kan elders 
overal gas aansluiten, kat in het bakkie..!                                         
 

Tot Focus,  
en stuur een kaartje als het zo ver is…  

Langs het tuin pad van mijn vader 
Door Henk Kroon (Focus) 

Tiny huisje op romantisch plekje? 

Friet bakken in je Tiny huisje. 

Vandaag jumpfood! 

Tiny huisje op romantisch plekje? 
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Scheepswerf De Biesbosch heeft haar bekendheid verworven aan de assemblage van de zoge-
naamde Franse motoren in het kader van de naoorlogse Marshallhulp en aan het ontwerpen en 
bouwen van duwboten en duwbakken voor de West-Europese binnenwateren. 

De geschiedenis van scheepswerf de Biesbosch             

Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur Binnenvaart 

N.V. Scheepswerf en Machinefabriek ”De Bies-
bosch’ Dordrecht is 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, onder andere de historische 

duwboot Rene Siegfried was eigendom van de 
C.F.N.R. deze werd gebouwd op scheepswerf De 
Biesbosch in Dordrecht in 1963 met bouwnummer 414. 
In 2000 ging de scheepswerf failliet en na vele 
jaren is het terrein van de scheepswerf omge-
doopt tot de wijk Stadswerven. Overgebleven res-
tanten van de eens legendarische binnenvaart 

scheepswerf is de langshellingbaan en De Bies-
boschhal die na lang lobbyen van vereniging De 
Binnenvaart, tot gemeentelijk monument is ver-
klaard. In deze hal wil De Binnenvaart een toe-
gankelijk Binnenvaartdocumentatiecentrum on-
derbrengen. Maar de belangrijkste monumenten 
zijn het varend erfgoed; de schepen die eens op 

deze scheepswerf zijn gebouwd. Enkele van deze 
historische schepen hebben een ligplaatsvergun-
ning gekregen om in de nabijheid van De Bies-
boschhal o.a. de geschiedenis van de scheepswerf 
De Biesbosch te kunnen laten zien. Stichting De 
Binnenvaart en stichting Leefwerf De Biesbosch 

hebben hier jaren voor gevochten en uiteindelijk 
ook resultaat geboekt. 
 
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 Societe 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 de naam; Amerikaanse helling 
en had direct een goede bezetting: een serie van 
zevenenveertig, in Amerika en Canada geprefa-
briceerde motorvrachtschepen voor de Franse 
Rijnvloot, werden er op geassembleerd. Dit was 

de eerste grootscheepse sectiebouw van de eer-
ste grotendeels gelaste binnenschepen van Euro-
pa. Van deze Franse motoren waren er eens vijf-
entwintig zogenaamde kleine van 720 ton en vijf-
ennegentig grote van 900 ton laadvermogen. Der-
tien van deze grote Franse motoren werden in 
zijn 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 van Amerika werden de grote, 
door stoom aangedreven hekwielers gebouwd. 

Deze schepen waren niet geschikt om te slepen 

Scheepswerf De Biesbosch anno 1952 met in het mid-
den De Biesboschhal en linksboven de Amerikaanse 
helling. Fotoarchief: Jos Hubens. 
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Foto Martin Liefrink 

en de bakken werden langszij en voor de boeg 
meegenomen. Het kon niet uitblijven of in Euro-
pa ging men de voordelen inzien van de betrekke-
lijk goedkope duwbakken, die met een aantal te-

gelijk konden worden verplaatst door een duw-
boot. In 1956/57 werden onder de auspiciën van 
de Franse autoriteiten enkele studiereizen ge-
maakt 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 ge-

acht voor de Europese binnenwateren, en speci-
aal voor de Rijn. In 1957 wilde men de al uitge-
werkte theorie van de duwvaart omzetten in de 
praktijk van alledag. De President Herrenschmidt 
van de C.G.N.R., een sleepboot met twee Voith-
Schneider Propellors en twee sleepschepen, wer-
den volgens plan verbouwd tot een starre duw-

eenheid. De tocht naar Straatsburg was een suc-
ces en voldeed aan de verwachtingen, hoewel 
voor een aantal kinderziekten nog een oplossing 
moest worden gevonden. De Biesbosch werd het 
kenniscentrum van Europa, 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 
Biesbosch opdracht voor een dubbelschroefsduw-
boot, met een vermogen van 1600 pk. Het schip, 
met bouwnummer: 373, kreeg de naam Gaston 

Healing. Dit was de aanvang van de duwvaartwerf 
De Biesbosch.  
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, moei-
teloos de lage bruggen van Kehl, Chalampé en 
Basel passeren. Zij behoorden tot de tweede ge-
neratie duwboten en waren destijds één van de 

sterkste boten op de Rijn. Er zijn in totaal negen-
endertig duwboten, in opdracht van diverse Euro-
pese opdrachtgevers, op de Dordtse scheepswerf 
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. 
Naar schatting is van de gezamenlijke duwvaart-
vloot van Nederland, Duitsland, Frankrijk, België 
en Zwitserland ongeveer veertig procent in Dor-
drecht bij ‘De Biesbosch’ gebouwd. Tot het laatst 
toe was de bouw van duwboten en duwbakken 
één van de belangrijkste pijlers van de scheeps-

nieuwbouw van ‘De Biesbosch’.  
 
Binnenvaartmuseum 
In het binnenvaartmuseum aan boord van de Rene 
Siegfried, Lashbak CGS 6013, en Fransemotor Ma-
rot wordt de geschiedenis van deze innovatieve 
scheepswerf De Biesbosch in beeld gebracht. 

Voor meer informatie: www.debinnenvaart.nl 

Vervolg: De geschiedenis van scheepswerf de Biesbosch 

De Amerikaanse helling waar twee kleine en één 
grote Fransemotor worden geassembleerd.  
Fotoarchief: Jos Hubens 

Vlag: scheepswerf De Biesbosch  
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Foto Martin Liefrink 

De klok                                               Toni van Dam 

Zo rond het eind van een jaar en begin van 
het nieuwe kalenderjaar wordt een mens 
weer geconfronteerd met het begrip ‘tijd’. 
Jeetje alweer een jaar voorbij, zeggen we 
dan tegen elkaar. Ja ’t gaat hard. Hoe ouder 
men wordt des te sneller gaat de tijd. 
 
Maar is dat wel zo? Om een antwoord te vin-
den op de vraag of de tijd nou echt sneller 
gaat kocht ik een boekje van Douwe Draaier 
met de titel: “Waarom de tijd sneller gaat als 
je ouder wordt” Lezenswaardig boek, maar 
een echt antwoord op betreffende vraag vond 
ik toch niet. Logisch want ik hoor ook van jon-
geren dat zij ook vinden dat de tijd vliegt. Is 
deze tijd dan zoveel jachtiger dan vroeger?  
Misschien is het wel zo dat de tijd niet vliegt, 
maar de mens zelf veel te gehaast bezig is en 
dat ’t lijkt of de tijd sneller gaat. 
 
Ik vind het begrip tijd eigenlijk betrekkelijk. 
Wacht men op iets dat staat te gebeuren, bij-
voorbeeld iets vreugdevols dan kan de tijd 
niet snel genoeg gaan, maar zit je bij bijvoor-
beeld in de wachtkamer van de tandarts dan 
ben je aan de beurt voor je ’t weet. En zit je 
of beter gezegd: lig je, eenmaal in de behan-
delstoel, duurt het allemaal eindeloos. Het 
wachten vorige maand op mijn eerste achter-
kleinkindje, duurde en duurde…  Met als belo-
ning, ja ook voor mij, kon ik een lief klein 
meisje in mijn armen nemen. Inmiddels was ik 
vergeten hóé klein en lief. 
 

Hoe kom ik nou zo te mijmeren over het be-
grip tijd? Natuurlijk, ik zei het al: de jaarwis-
seling en het nieuwe jaar.  En ik natuurlijk 
ook weer een jaar ouder, zo gaat dat. Wat 
ouder wat stijver, wat trager enz. Eigenlijk 
normaal. Maar wat in mijn geval nou zo verve-
lend is? Ik heb een antieke klok en die gaat 
alleen maar sneller iedere dag loopt dit uur-
werk VIJF minuten VOOR. Kijk en DAT moet ik 
nou net niet hebben op mijn leeftijd.  Het 
gaat allemaal al hard genoeg.  Iedere dag 
moet ik het gewicht ophijsen, ook nog best 
zwaar, maar ik kan dat gewicht pas ná vijf mi-
nuten terughangen om de juiste tijd te kun-
nen aflezen. 

Gelukkig kan ik dit voorlopende uurwerk tot 
de orde roepen, kon ik dat ook maar met mijn 
innerlijk klokje.  
 
Zomaar wat mijmeringen over ‘de tijd’ 

 Toni van Dam 

Zogezegd 

Geduld is een wachtwoord 
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Poëzie 

Voor als het weer mag(?) De agenda  

8 februari  plaatjes draaien  aan boord  van de Rene Siegfried 

18 februari  politiek debat 

8 maart  plaatjes draaien 

17 maart   feestmiddag     

5 april   plaatjes draaien 

7 april   toneelgroep de Valkenier 

 

Voor meer informatie over het plaatjes draaien enz.. 

Lianne van Laak, zie pagina 1 

Zorg: door: Joke Herrewijn–de Vries 

Zorgen voor, een mooie term 

Voor elkaar en voor een ander 

Dat is logisch en best schrander 

Zonder zeuren en gekerm 

 

Zorg wordt ook verwacht van het Rijk 

Van instellingen en van tehuizen 

Niet voor katjes en voor muizen 

Nee echt, met zoden aan de dijk. 

 

Zorg voor zieken en een goed beleid 

Voor diegenen, die hulp ontberen 

Die kunnen daar wel op teren 

Aandacht voor elkaar, zeker in deze tijd. 

 

Zeg hebben we eigenlijk al een zorgpiet 

Of is die er nog niet!!!! 

-------------------------------------------------------- 

Overpeinzing: Joke Herrewijn-de Vries 

Het leven is zo kostbaar, het is van belang 

dat je weet wat je doet en rommel niet zo 

maar wat. Wanneer je bewust leeft maakt 

dat je sterker. Debat is van belang om je me-

ning te vormen en door te praten over de be-

langrijke dingen die we allemaal mee maken. 

Staande te blijven in deze toch ingewikkelde tijd. 

------------------------------------------------------------------ 

Armoede: door Joke Herrewijn-de Vries 

We stonden aan de rand van een vijver, 

Het was kil en om ons heen dat prille gras 

Met die veel te mooie narcissen 

We keken in het water, waarom staan we hier 

Dacht ik toen en ik zag hoe zich 

Een stille hemel voor ons uitstrekte 

Je zei: We moeten er heus even uit 

Je sluit je op met je problemen 

Je kent mijn verhaal, ik heb geen duit 

Instanties, die me d ’adem benemen 

Ik vertel mijn verhaal iedere keer weer 

Ze schijnen het niet te willen horen 

Mijn schuld is voor mij een grote bruine beer 

Met tanden van achter en van voren 

Men zegt: dit land is o zo rijk 

Wat is  die rijkdom voor een berooide 

Het is soms een bemoedigend mens 

Die samen met je meedenken wil 

Is dat een hele grote wens 

Luister naar me, dan val ik stil. 
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Als de vos zijn passie preekt, boer pas op je kippen! 
Arie van Zanten 

Wie dacht dat we er als senioren dit jaar qua in-

komen eindelijk eens (stevig) op vooruit zouden 

gaan, komt bij het nieuwe kabinet van een koude 

kermis thuis. Het gaat weer stevig mis met onze 

koopkracht. En er is nog meer slecht nieuws. We 

krijgen als senioren ook nog de zwarte Piet van 

de huidige woningnood. Hoogste tijd hier ook 

weer bij stil te staan. 

 

Onze koopkracht. 

Voor het oplossen van allerlei plannen trekt het 

nieuwe kabinet miljarden uit. Des te schrijnen-

der is het dat het kabinet nou juist voor het her-

stel van de koopkracht voor senioren geen cent 

over heeft. Wat is er aan de hand? 

Sinds 1980 trokken het minimumloon en de AOW 

samen op. Werd het eerste verhoogd, dan ging 

de AOW automatisch ook mee. Concreet het mi-

nimumloon stijgt de komende tijd stapsgewijs 

met 7,5%, maar de AOW niet. Schokkend, want 

dit betekent dat het merendeel van de senioren 

inleveren. En hun pensioen wordt niet geïn-

dexeerd en de compensatie voor de prijsstijging 

ontbreekt. Alleen senioren met een hoger aan-

vullend pensioen hebben wat voordeel vanwege 

de belastingaftrek. Het is ronduit belachelijk dat 

het kabinet de rekening van haar o zo mooie 

plannen weer op het bord legt van de senioren 

Terecht nemen de ouderenbonden hier samen 

met de vakbonden stelling tegen. Dit is volstrekt 

niet acceptabel. Senioren hebben recht op een 

volwaardig bestaan en kansen op volwaardige 

erkenning en deelname aan onze samenleving. 

Laat dat duidelijk zijn. Er is nog meer aan de 

hand. 

 

De woningnood? 

Dat het allemaal nog een beetje erger kan, 

speelt bij de discussie over de woningnood. Deze 

zou – dit leest u goed - namelijk de schuld zijn 

van senioren. Die zijn honkvast, leven veel te 

lang trouwens en houden mede daardoor veel te 

lang vooral grote woningen bezet. De zwarte Piet 

ligt dus bij ons. 

Als er een broodje aap verhaal is, dan is deze het 

wel. Vorig jaar november heb ik hier ook al aan-

dacht aan besteed. Toen heb ik aangegeven dat 

onze gemeente vele ballen voor open doel heeft, 

maar niet het lef te scoren. Lef betekent afreke-

nen met marktwerking, leegstaande winkelpan-

den toevoegen aan de woningvoorraad en vooral 

neen verkopen aan projectontwikkelaars die de 

koopprijs onnodig hoog opdrijven. Verder is het 

keihard nodig betaalbare (huur) en starterswo-

ningen te laten bouwen en geschikte woningen  

– gelijkvloers dus - voor senioren. Dan kan de 

doorstroming uit gezinswoningen eindelijk op 

gang komen. Het verdriet van Dordrecht is juist 

niet dat er geen kansen zijn in onze stad, maar 

dat het kennelijk ontbreekt om deze samen met 

burgers te benutten.  

De tijd zal ons leren of politieke partijen het lef 

hebben echt bruggen te slaan en nog beter hier  

werk van te maken. En blijf vooral alert en laat u 

vooral niets wijsmaken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. 

En tot slot komen we nog even terug bij onze 

vos. Die verliest wel zijn haren, maar nooit zijn 

streken.  

 

Arie van Zanten  
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Ik kwam daar op een kleurloze ochtend binnen 
gezwabberd met een zwaar verstoord evenwicht 
na een CVA rechts, de medische term voor een 
herseninfarct, waardoor mijn linker zijde wat 
minder gehoorzaamde. Vanuit politiek oogpunt 

niet zo schokkend, dat is bij mij links toch niet zo 
ontwikkeld maar lichamelijk en psychisch toch 
wel een ‘to-do-tje’.                                                                                       
Ik antwoordde met een knikje wat voor bevesti-
gend door moest gaan.  
 
De rolstoel diende, bij nadere beschouwing om-

dat de benen ontbraken. “Verloren” meldde hij, 
alhoewel hij die uitdrukking naar eigen zegg 
vreemd vond. “Ik was ze helemaal niet kwijt, ze 
lagen gewoon op straat nadat er een stadsbus 
overheen was gereden”.                                                                                      
“Koffie?” vroeg ik, om mijn lach te verbergen. Ik 
hou van die humor maar wist niet of het wel ge-

past was om er openlijk van te genieten. Boven-
dien ben ik altijd voorzichtig met brede, getatoe-
ëerde schouders. Ook als er geen benen onder 
zitten.   
 
We hebben nog regelmatig samen koffie gedron-

ken. Halve bakjes want volle kreeg ik niet op ta-
fel door mijn ge-zwabber. We hadden dezelfde 
afkeer van onze gemeenschappelijke ergo-
therapeute. Een mevrouw, ondanks haar 1 meter 
70 veel te kort voor haar gewicht die de zorg als 
beroep had gekozen om daar haar vermeende su-
perioriteit in kwijt te kunnen.                                                                                  

Dat schept een band, zo’n gedeelde afkeer.  
 

Later zijn we nog speels-verliefd geworden op 
Astrid, onze gezamenlijke fysiotherapeute. Dat 
gaf weer een extra dimensie aan onze bakjes kof-
fie. Een competitie tussen een beenloze en een 
die er nauwelijks op vooruit kwam. Uiteindelijk 

bleek dat ze mij niet zag staan en hem niet zag 
zitten.  

Ik heb hem nog regelmatig gesproken tijdens drie 
maanden behandeling. Het was een wat introver-
te man. Weerbarstig wanneer hij het verlies van 
beide benen niet aanvaardde en toenaderingsvol 
als de acceptatie om de hoek kwam kijken.    

ALS JE JE REALISEERT 
 DAT ALS HUMOR RELATIVEERT 
JE HET PRETTIGST REVALIDEERT  

Revalidatiehumor                            Door: 

“Heb jij ook je meerdere gevonden?” Hij zat in een rolstoel aan de koffietafel van revalidatiekliniek 
Revant in Breda. Een fors bovenlijf met tattoos op beide armen en een oorbelletje in het linkeroor.                          

Puzzelplekkie: de prijswinnaars van december 2021 

De oplossing is: Oorspronkelijk bestond de Flamenco alleen uit dans en zang  
 
Onderstaand de twee prijswinnaars: 

De heer C.A. van Doesburg 

De heer J. Struijk 
 

Uw prijs, een waardebon van één onze adverteerders wordt toegezonden! 

Deze keer is dit Multivlaai Sterrenburg 

Gefeliciteerd met uw prijs!                                           STERRENBURG 
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De maat is vol! 

Gisteren (18 januari) was dag één van het debat over de regeringsverklaring. In de aanloop 

daarnaartoe hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties zich stevig la-

ten horen over de dramatische koopkrachtcijfers voor ouderen. Voorzitter John Kerstens deed 

dat afgelopen zaterdag in een paginagroot interview in De Telegraaf (zie pagina hier naast). 

Senioren bungelen al tien jaar onderaan alle koopkrachtlijstjes, onder meer door het al min-

stens even lang achterwege blijven van de indexatie van hun pensioen. Nadat ze onlangs op dat 

punt al een fopspeen kregen voorgeschoteld (‘uw pensioen gaat in 2022 omhoog’), stond in het 

coalitieakkoord ook nog eens dat de geringe verhoging van het minimumloon níet wordt door 

vertaald in de AOW. Daarmee wordt het aloude principe van de ‘koppeling’ ten grave gedra-

gen. 

Gevolg: senioren gaan er als enige groep nog verder op achteruit. Onaanvaardbaar! 

De krant van vanochtend pakt op de voorpagina uit met de kop: ‘Kabinet belooft actie voor ou-

deren.’ 

Helder is dat coalitiepartijen snappen dat ze iets móeten. Maar wannéér wordt er even niet bij 

gezegd. En hóe ook niet. In ieder geval niet door het herstellen van de koppeling, zo lijkt het. 

Over de hoognodige indexatie van pensioenen wordt overigens niet gesproken. Die wil men wel-

licht onder het tapijt schuiven. 

Dat belooft wat: als er namelijk geen actie vóór ouderen 

komt, dan zou er wel eens actie dóór ouderen kunnen 

komen! 
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Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? 

Aanmeldingsformulier 2022 
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Foto: Terry de Bot 

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, term of wetenswaardigheid.   

Puzzelplekkie: woordzoeker februari 

• BASELINE 

• BELONING 

• BEMELMANS 

• COACH 

• CONDITIE 

• DISCIPLINE 

• DROPSHOT 

• FEDERER 

• FERRER 

• FYSIEK 

• GREEP 

• ISNER 

• KANSEN 

• MURRAY 

• NADAL 

• NIVEAU 

• PASSEREN 

• POSITIE 

• RALLY 

• REGENPAUZE 

• SCHEMA 

• SERVICE 

• SHIRT 

• STOSUR 

• TENNISSER 

• TIMING 

• TOERNOOI 

• WICKMAYER 

De oplossing moet uiterlijk 15 februari 2022 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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Verjaardagskalender 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden 

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

 

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

van harte gefeliciteerd! 

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                              4078 

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          088-1237011 

Regelzorg rijbewijs-keuringen          088-2323300 

 

Hulplijn, hulp nodig? 

Wij staan voor je klaar!  

Samen wandelen, klusjes in huis?    078-2001079 

      SeniorService: belangrijke telefoonnummers  
Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020. 

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

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

Wij werken met een lage contributie.  

Daardoor zijn onze financiële middelen beperkt.  

Het bestuur heeft daarom een steunfonds in het leven geroepen:  

'Vrienden van de Dordtse Seniorenbond'. 

Gelukkig blijken verschillende leden bereid  

daaraan een vrijwillige bijdrage te leveren.  

Daarvoor staat open: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse vereniging. 

A.u.b. vermelden, Vrienden van de Dordtse Seniorenbond. 

  4 februari, mevr. G.G. Langevoort-Voskuyl 88 jaar 

  9 februari, dhr. J.J.M. van der Ark, 91 jaar 

  9 februari, dhr. P. van Milt, 86 jaar 

15 februari, mevr. G.J. Haksteen, 86 jaar 

20 februari, dhr. G.W. Nijhuis, 94 jaar 

21 februari, mevr. W.P. Vermeerssen-Koereman, 90 jaar  








