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Contributie 2021:  € 32,50 (alleenstaanden);       € 54,00 (echtparen)  
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de 
persoonsgegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Zwolle en 
omgekeerd. 
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Bestuur PCOB-afdeling Dordrecht 
 
 

Dhr. C.J. den Dopper  
voorzitter, afgev.  WMO 
 Jupiterlaan 18 
3318 JC  Dordrecht 
Tel: 078-617 00 05  
cjdendopper@gmail.com  

Mw. G.J.van der Veer-Groeneveld  
Secretaresse 
Dubbelsteynlaan-West 44 
3319 EL Dordrecht 
Tel: 078-616 12 20 
gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl 

Mw. T. Oostenrijk-Baron 
2e voorzitter / WMO / Lief & Leed 
Hovenlaan  44 
3329 BC  Dordrecht  
Tel. 078-8448 102   
t.oostenrijk5@upcmail.nl    

 Mw.W.Berrevoets-Oudenaarden 
redactie Contactblad 
Haringvlietstraat 93  
3313 EB  Dordrecht  
Tel: 078-616 33 95  
wiloudenaarden@upcmail.nl 

 Dhr. J.J. van den Hoek 
  penningmeester 

Hortensiastraat 24 
3319 HE  Dordrecht 
Tel:  078-843 40 69  
jjvdhoek@gmail.com  
Rek nr: NL60 INGB 0004 1255 14 
t.n.v.  PCOB-Dordrecht 

Dhr. J.N. Bogaards 
Ledenadministratie 
Azobé 201 
3315 NR Dordrecht 
Tel: 078-6166824 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. C. Fontijn 
Eind-redacteurr 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Organisatie Ledenmiddagen 

regelt en organiseert deze middagen 

HIER HAD  UW  NAAM   
KUNNEN STAAN !! 

contactpers.  “Lief en Leed” 

Mw. Annet Olijve 
Frans Lebretlaan 86 
3314 EE  Dordrecht 
Tel: 078-613 00 83 

Doorgeven van Lief & leed 

Contactpersoon bezorging  bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 98 28 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 

 
  

mailto:gijsje@vanderveer-orgelbouw.nl
mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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VAN UW VOORZITTER 

 
EEN NIEUWJAAR  

Gelukkig en Gezegend Nieuwjaar hebben we wellicht rond 1 januari elkaar 
toegewenst met de verwachting dat we na 19 januari meer ruimte zou krijgen 
in de adviezen en voorschriften van het RIVM en Rijksoverheid. De feestdagen 
rond Kerst en Oud & Nieuw waren sober wat gezelligheid met familie of 
vrienden betrof en we verlangden naar meer ruimte voor bezoek en 
samenzijn. 

Helaas werd in de toespraak van premier Rutte op dinsdag 12 januari, door de 
toenemende coronagevallen vanwege het nieuwe Britse mutatie virus, die nu 
de overhand gaat vormen, de ‘Lockdown’ met drie weken  verlengd tot 9 
februari. 

Gelukkig is inmiddels begonnen met de vaccinaties, hoewel we nog wel 
moeten wachten totdat het merendeel van de bevolking gevaccineerd is. We 
weten nog niet wanneer we weer mogen en kunnen samenkomen en de 
ledenmiddagen weer doorgang vinden. Hierover hopen we in een van de 
volgende maandbladen meer te kunnen meedelen. 

Het bestuur wenst u bovenal een Gezegend Nieuwjaar 

 
Cor den Dopper,  
voorzitter  
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Overzicht van maatregelen 

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is: 

• Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse 
neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of 
om essentiële mantelzorg te verlenen.  

• Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis 
uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen 
van 13 jaar of ouder te ontvangen. 

• Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een 
bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar 
het werk komen.   

• Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 
2 mensen. 

• Een aantal locaties zijn gesloten: 
Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen) en 
Locaties van contactberoepen 
zoals kappers, theaters, 
bioscopen, sauna’s, 
zwembaden, restaurants en 
cafés. 

• Maak alleen gebruik van het 
openbaar vervoer voor strikt 
noodzakelijke reizen. Blijf in 
Nederland. Ga niet op reis 
naar het buitenland en boek 
geen buitenlandse reizen tot 
medio maart. 

• Alleen (para)medische 
contactberoepen zijn toegestaan. 
 

Wanneer u aan de beurt bent voor een vaccinatie 
Vaccinatieplan 
Bekend welke groepen en welk vaccin en waar ze die krijgen. 
• Vanaf 6 januari: zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige 

woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-onder-
steuning. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca op een 
centrale plek. 
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• Vanaf januari/februari: bewoners van verpleeghuizen, mensen met een 
verstandelijke beperking in een instelling. Zij krijgen het vaccin van 
Moderna of Pfizer/BioNTech toegediend in de instelling waar ze wonen. 

• Ook vanaf januari: zorgmedewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen, 
bijvoorbeeld mensen die op de IC werken, op de SEH of op de ambulance. 
Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech in het ziekenhuis. 

Vaccineren vanaf maart: 
• Vanaf eind februari of begin maart: de intramurale ggz-cliënten en hun 

zorgmedewerkers. Voor hen zijn er qua vaccin meer opties. Ze worden 
namelijk ingeënt met het vaccin van AstraZeneca, Moderna, CureVac, 
Janssen of Sanofi. Dat gebeurt bij de ggz-instelling waar ze werken. 

• Vanaf maart komt er dan een heel grote groep aan bod: 3 miljoen 
thuiswonenden van 60 tot 75 jaar. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech vaccin 
op een centrale locatie. 

• Ook vanaf maart: thuiswonenden ouderen ouder dan 75 jaar en niet-
mobiele thuiswonenden van 60 tot 75 jaar. Zij worden gevaccineerd met 
het Modernavaccin. Dat gebeurt thuis, of op een centrale locatie. 
 

Voor 1 oktober gevaccineerd 
De mensen uit deze groepen krijgen allemaal het vaccin van Astrazeneca, 
CureVac, Janssen of Sanofi: 

• Tussen eind februari en 1 oktober: mensen tussen de 18 en 60 jaar met 
medische indicatie (aandoening of ziekte). Dat gebeurt bij de huisarts. 

• Tussen april en 1 augustus: alle overige zorgmedewerkers, die hiervoor 
dus nog niet zijn genoemd. Zij worden in het ziekenhuis of de instelling 
waar ze werken gevaccineerd. 

• Als allerlaatste zijn de gezonde 18- tot 60-jarigen van ons land aan de 
beurt. Vanaf april of mei tot 1 oktober worden zij gevaccineerd. Deze 
mensen krijgen de prik bij een centrale locatie of bij de huisarts. 
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Onderzoek LUMC 
• Het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) is benieuwd naar de gevolgen 
van de coronamaatregelen op uw 
gezondheid en welbevinden.  

• Zij vroegen in het voorjaar hoe 
thuiswonende 65-plussers de 
coronamaat-regelen ervaarden. Nu zijn 
zij erg benieuwd naar de 
langetermijngevolgen van de maatregelen rondom de coronacrisis op uw 
gezondheid en welbevinden. U kunt meedoen aan het onderzoek door de 
online vragenlijst via onderstaande link in te vullen. Het invullen van de 
vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Bij voorbaat dank voor uw 
tijd en moeite!  

 

Ga naar de vragenlijst 

 

https://toolbox.clinicalresearch.nl/SurveyTool/Survey/PHICOP-lange-
termijn?utm_medium=email 
 
 

Vrijwilligers telefoonteam geschoold op woon-thema's 
• U kunt als lid van KBO-PCOB met vragen op het gebied van wonen, zorg, 

welzijn en gezondheid terecht bij de Servicetelefoon. Onze vrijwilligers 
zijn eind december geschoold door Vereniging Eigen Huis en Techniek 
Nederland, waardoor ze u nog beter te woord kunnen staan met vragen 
over woonzaken. 
 

• Servicetelefoon 
U kunt de Servicetelefoon bereiken via telnr. 
030-340 06 55 van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.  
 

• Pensioen- en Juristentelefoon 
Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioengerelateerde of juridische 
vragen terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Zij zijn 
bereikbaar op woensdag en donderdag van 13-15 u. via 030-340 06 55. 

 
  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EttusHmFPus3Wqg5OGTO_CSWnbfYd4Z5OEPoh0si3rNDxQEzc8URvLPAxQMDg4IzI9CdUrDLRqBsm-FdnydpiQ/4eRUb93vJaaTvvM
https://toolbox.clinicalresearch.nl/SurveyTool/Survey/PHICOP-lange-termijn?utm_medium=email
https://toolbox.clinicalresearch.nl/SurveyTool/Survey/PHICOP-lange-termijn?utm_medium=email
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/6nI2b4cyYn0Fn5XgAag76VZE56aAQPi49oU0PJyE8brxQ48MFgZ_iqT51N81p-NmzNpWsenhQ7d_YJKpgRTbTg/Z6KAeJjF4UU8QvM
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1LaEJjaDqI163uPPpCOYidfV4hl5ceCb1zjLn760-3lX_gkuDAa4NUdgSsbwIpQ6xBYhMRA1bj27jbsHw2US0g/tbcztF7IfHNGJGB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/cGkTMzST-pfIQDsRvxz19tP36SCnbcdRwTXc5SQRnuVX0KlcLbZN9ZW02Z4M87eJgWeOeFpkJ9rniKY1sS1O2w/ZYNdKNMtmMKdzrr
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Ledenraadslid worden? 

Wilt u als ledenraadslid bijdragen aan de vereniging PCOB? 
Wij zoeken mensen die onder andere maatschappelijk betrokken zijn en 
affiniteit hebben met de activiteiten van de PCOB en met de belangen-
behartiging voor senioren, die verwachten de komende vier jaar voldoende 
tijd en energie te kunnen steken in een goede invulling van hun functie in de 
ledenraad, die communicatief vaardig zijn in woord en (digitaal) geschrift. 
Voor een uitgebreide omschrijving van het profiel van ledenraadsleden 
verwijzen wij u graag naar het Kiesreglement ledenraad PCOB. Uiteraard 
verwachten wij dat u lid bent van de PCOB of bereid dat te worden. 

Wilt u zich verkiesbaar stellen? 
De landelijke Kiescommissie is verantwoordelijk voor de werving en selectie 
van kandidaten. Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto 
te sturen aan de landelijke Kiescommissie via het volgende e-mailadres: 
pcobkiest@gmail.com.  
 

Assistentie bij de Geldmaat 
Geldmaat introduceert met geldmaat plus assistentie een service voor 
iedereen die het lastig vindt om 
zelfstandig geld op te nemen of te storten. 
Geldmaat plus assistentie is vanaf nu 
beschikbaar bij een aantal geselecteerde 
winkels van Primera, Bruna en The Read 
Shop. KBO-PCOB is blij met deze 
ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als 
deelnemer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. 
 
Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de geldautomaten door 
hun vragen over de werking van de automaten te beantwoorden.  
Straks, als de anderhalvemeter samenleving verleden tijd is, helpen de 
medewerkers ook de klant door samen de automaat te bedienen. 
De winkels die de assistentie bieden zijn te vinden in de locatiewijzer op 
Geldmaat.nl. Binnenkort zijn de winkels ook herkenbaar aan de gele 
geldmaatsticker op de deur of de etalage met daarop: ‘geldmaat opnemen 
storten plus assistentie’. 

 
  

mailto:pcobkiest@gmail.com
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Ank Olijve-Tempelaar 
02.06.1927 – 02.01.2021 

   
Op 2 januari dit jaar is ons oud-bestuurslid Ank 
Olijve-Tempelaar overleden in de leeftijd van 
ruim 93 jaar. Zij kreeg op 23 december vorig jaar 
klachten die zorgden dat ze met spoed naar de 
spoedeisende hulp moest worden gebracht. Na 
een aanvankelijke opleving kwamen er meer 
klachten. Op 2 januari werd haar toestand 
zorgelijk, waarna zij aan het eind van de dag is 
overleden. 

In 1993 werd Ank lid van de PCOB en trad in 
1994 al snel tot het bestuur toe.  Zij wilde graag 
deel uitmaken van de groep Bezoekwerk, dat later in ‘Lief & Leed’ werd 
veranderd. Hoewel Ank in 2017 na 23 jaar aftrad als bestuurslid, bleef zij 
samen met haar dochter Annet het aanspreekpunt en de coördinatie houden 
van Lief & Leed.  

Daarbij ging ze heel veel op ziekenbezoek en bezocht ook alleenstaanden met 
een kleinigheid in haar tas. Haar dochter ging veel met Ank mee of bracht haar 
ergens om de mensen te bezoeken in ziekenhuizen en zorginstellingen en 
revalidatiecentra.  Wat een prachtig werk heeft ze voor een vereniging 
gedaan. Niets was te veel voor haar, altijd rennen en vliegen voor een ander.  

In haar bestuursperiode had Ank de organisatie voor de Paas- en Kerst-
middagen. Met de voorgangers besprak zij de liturgie en de te zingen liederen 
en zelf nam ze ook gedichten voor haar rekening. Voor de Kerst de tafels netjes 
maken, de versnaperingen gingen als zoete broodjes rond, 

Naast het lidmaatschap van de PCOB was Anke ook vele jaren actief Als 
gastvrouw in de Grote Kerk, in Thureborgh, het ziekenhuis en Museum Van 
Gijn totdat het restaurant een nieuwe uitbater kreeg. Ook was Ank vele jaren 
actief bij het Rode Kruis met name bij de jaarlijkse boottochten.  

Ank heeft genoten van de vele reizen, die ze vanaf het eind van de jaren 80 
over een groot gedeelte van de wereld heeft gemaakt, een enkele nog samen 
met haar man Herman, en nadat hij overleed in 1991 met haar dochter Annet. 
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Kerkelijk was Anke ook eerder vele jaren actief betrokken in het kerkenwerk 
van de Pauluskerk, later bij het kinderkoor en het Andreaskerkkoor van de 
Andreaskerk. Nadien was ze vooral betrokken bij de IKAA-diensten samen met 
haar dochter Annet. Ze voelde zich thuis bij de vieringen.  De 
laagdrempeligheid van en de eenvoudige bewoordingen in de vieringen 
spraken haar aan. 

De afscheidsdienst vond plaats in besloten kring op vrijdag 8 januari. In deze 
dienst waarin mr. Arie Slob, een van de sprekers bij de IKAA, voorging,  werd 
stil gestaan bij Psalm 27: “Ik vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik 
niet nodig. Ik wil bij Hem wonen, elke dag, heel mijn leven”.   
Daarbij ging Arie Slob in op de persoon die zij was: kenmerkend haar 
zorgzaamheid, er altijd willen zijn voor anderen, niets was haar te veel. Ze 
vroeg niet veel voor zichzelf. Ze was altijd geïnteresseerd in haar medemens. 

We zullen haar missen, maar in gedachten zullen we haar herinneren voor 
hetgeen ze voor de PCOB deed. We wensen Annet en allen die Ank gekend en 
lief gehad hebben Gods troost en nabijheid toe.  

Cor den Dopper,  
Voorzitter 
U kunt de bijeenkomst terug zien via www.liveuitzendingen.nl  / code 

 C63B7ED2 
 
 
 
 

ALS ELKE BLOEM……. 

Als elke bloem zo af en toe gekregen, 
bedoelt te zeggen: kop op, wees blij met elke dag, 

dan voelt dat aan als een zachte lenteregen. 
Dan zeg ik weer: ik wil, ik kan, ik mag. 

Dan wil ik danken voor die kleine dingen, 
Die ’t steeds in ’t leven blijven doen, 

waarvoor je tranen laat, terwijl je hart wil zingen, 
waarop je achteraf vaak zegt: 

dat moesten we wat vaker doen. 
         Bron: onbekend 

 

http://www.liveuitzendingen.nl/
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Zoek de verschillen 
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Oplossing spreekwoorden 

december/januari 

1.   Haantje de voorste 
2.   Achter het net vissen 
3.   Iemand tegen de schenen schoppen 
4.   Een speld in een hooiberg zoeken 
5.   Naar de bliksem gaan 
6.   Iemand aan het lijntje houden 
7.   Het zinkende schip verlaten 
8.   Het hemd is nader dan de rok 
9.   Iemand het vuur na aan de schenen leggen 
10. Iemand links laten liggen 
11. Het paard achter de wagen spannen 
12. In de roos schieten 
13. Spijkers op laag water zoeken 
14. De weg naar de hel is geplaveid met goede                                                                 
voornemens 
15. Dat klinkt hem als muziek in de oren 
16. De boot missen 
17. Je eigen straatje schoonvegen 
18. De vuile was buiten hangen 
19. Iemand over de streep trekken 
20. Bij de pakken neerzitten 
21. Te dom om voor de duvel te dansen 
22. Kleine potjes hebben grote oren 
23. Met je rug tegen de muur staan 
24. De draak met iemand steken 
25. De kogel is door de kerk 
26. Iemand met klinkende munt betalen 
27. Een kind kan de was doen 
28. Van een koude kermis thuis komen 
29. Je kop in het zand steken 
30. Het geld over de balk smijten 
31. Aan de weg timmeren 
32. Door de bomen het bos niet meer zien 
 

De herkomst van 
het spreekwoord: 

De bokkenpruik 
op hebben. 
 
De uitdrukking 
dateert uit de 
achttiende eeuw, 
een tijd waarin  nog 
veel pruiken 
gedragen werden. 
Het op een 
bepaalde wijze 
dragen van de pruik 
werd als kenteken 
beschouwd van de 
stemming van de 
drager. Stond b.v. 
de pruik scheef, zat 
ze slordig, dan 
merkte men dat aan 
als een kenteken 
van 
onverschilligheid, 
norsheid, 
ontevredenheid, de 
stemming van een 
bok, en had hij de 
bokkepruik op.  
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Mutaties PCOB leden  7 november 2020 tot en met 12 januari 2021 
 

Nieuw lid: 
− 18-11-2020: Mevr. T.M.L.G. Berkman-Goemaat, Tak van 

Poortvlietstraat 335a, 3317 JV  (Geb. 05-05-1951)  
  (komt van afdeling Werkendam) 

− 18-12-2020: Dhr P.M. Zaatman, Admiraalsplein 102, 3317 BC  
  (Geb.19-07-1948) (komt van afdeling Alblasserdam) 

Verhuisd:  
− 18-11-2020: Fam. De Boon van Haringvlietstraat 265 naar 

Haringvlietstraat 701 (Geb. 22-7-1941 (Dhr)) en  
  (Geb. 01-01-1942 (Mw)) 

− 30-11-2020: Mw. G.M. Leeflang-Lozie van Koningstraat 286 naar 
Koningstraat 290 kamer 206 (Geb. 25-08-1939) 

− 2-12-2020: Fam. Van Haren  van Hugo de Grootlaan 29 naar 
Weizigtweg 70, 3314JJ ( Geb. 7-8-1934 (Mw)) en  

  ( Geb. 14-10-1931 (Dhr))  

Overleden op: 
− 9-11-2020: Dhr. J. van Zwoll op de leeftijd van  88 jaar  

  (Geb. 30-4-1932) 

− 11-11-2020: Mw. A.J. Hemstede-Hello op de leeftijd van 91 jaar (Geb. 
15-06-1929) 

− 24-11-2020: Mevr. A. Jonker-'t Hart op de leeftijd van 94 jaar (Geb.  
17-05-1926) 

− 24-11-2020: Dhr. W.A. Vink  op de leeftijd van 78 jaar.  
  (Geb. 23-07-1942) 

− 29-12-2020: Dhr.J. Schoon  op de leeftijd van 86 jaar  
  (Geb. 05-09-1934) 

− 29-12-2020: Mw. H. de Boon-van Dam op de leeftijd van 79 jaar (Geb. 
01-01-1942) 

− 2-1-2021: Mw. A. Olijve-Tempelaar op 93 jarige leeftijd  
  (Geb. 02-06-1927) oud-bestuurslid en actief in de commissie  
  Lief en Leed 

Wij wensen een ieder heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 
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Zieken: 
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis,  
voor zover mogelijk van harte beterschap en veel sterkte bij hun ziek zijn. 

Jarigen: 
Alle jarigen van deze maand feliciteren wij van harte met hun verjaardag  
en wensen u alle goeds toe voor het komende jaar. 

Huwelijksjubileum op: 
− 09-02-2021: Fam. Eikelenboom  (60 jarig) 

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal 

Jubileum PCOB op: 
− 01-01-2021: Mw. A. Bond-Ooms 25 jaar. 

− 10-02-2021: Mw, A.J. Dekker-v.d. Linde 25 jaar 

Aantal leden:  
Wij hebben momenteel (per 31 december 2020) 532 leden bestaande uit:  

− 282 personen (individuele leden) en 

− 250 personen (  125 echtparen) 
Nico Bogaards 
 

 

 

Papieren zakdoekjes 

In verband met de corona is ons dringend 
geadviseerd enkel papieren zakdoekjes te 
gebruiken. Maar hoelang bestaan die en wie heeft 
ze uitgevonden? Ik heb het voor u opgezocht.  

Kimberly-Clark, het bedrijf dat Kotex-maandverband op de markt bracht, vond 
dat de verkoop van het maandverband niet snel genoeg ging (vrouwen 
stonden namelijk nogal weigerachtig om maandverband te gaan kopen bij 
mannelijke winkeliers) en zocht naar andere toepassingen voor het materiaal. 
Zo ontstond in 1924 na veel geëxperimenteer 'Kleenex', gezichtsdoekjes die 
later zouden uitgroeien tot papieren zakdoekjes. Ik had geen idee dat ze al 
zolang bestonden. 

Bron: Internet 
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WATER EN ZOUT 
Een Ethiopisch sprookje 

 
Er was eens een koning met een lieve dochter. Het 
meisje heette Goudana. Samen waren vader en 
dochter heel gelukkig. Op een dag echter besloot 
de koning te trouwen. Hij huwde een vrouw met 3 
dochters. Die waren lang niet zo knap als 
Goudana. Ook haalden ze lelijke streken uit. Daar 
gaven ze Goudana dan de schuld van. Op een dag 
was het weer raak.  

‘Man, luister eens’ zei de koningin. ‘ Mijn dochters 
zijn dol op je. Maar die Goudana…. Vraag eens aan 
de meisjes hoeveel ze van je houden’. Dat deed de 
koning. ‘Sire, ik houd net zoveel van u als van diamanten’, zei de eerste 
dochter. ‘Net zoveel als van goud ‘zei de tweede dochter. ‘Net zoveel als van 
parels’ zei de derde dochter. ’Papa, ik houd net zoveel van u als van water en 
zout’, zei Goudana. ‘Oh vreselijk’ schreeuwde de koningin ‘Water en zout zijn 
toch niets waard! Ze geeft echt niets om je. Stuur haar weg, dat slechte kind!’ 
En dat deed de bedroefde koning toen maar.  

Het meisje zwierf rond tot ze werd gevonden door een 
aardige prins. 
Een jaar later werd de koning uitgenodigd voor een feest. 
Bij de buren trouwde een prins met een mooie prinses. De 
koning had wel zin in een feestje. Hij was het gevit van zijn 
vrouw beu. Toen de koning aankwam was hij moe en 
bezweet. Zijn kleren zaten onder het stof van de reis. 

‘Zorg goed voor mijn paarden’ zei hij tegen de knechten. 
‘Ze hebben water nodig. En maak voor mij een koel bad 

klaar. ‘Het spijt ons, Sire, ‘zeiden de knechten. ‘We hebben geen water, wel 
bier of wijn’. Mopperend ging de koning naar binnen. Geen water, wat was 
dat nou? Op zijn kamer zette hij de kraan open. Er kwam enkel rode wijn uit. 
Het paleis zelf was prachtig. Overal blonken goud en diamanten. Ook het 
feestmaal zag er fraai uit. Maar de koning had niet zoveel trek. Het eten 
smaakte ook zo vreemd. De groenten waren klaar gemaakt in bier. De 
aardappelen hadden een vreemde rode kleur. 
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Zeker in  wijn gekookt, dacht de koning. Toen hij 
er een hap van  nam vertrok zijn gezicht. ‘Bah, er 
zit geen zout in de aardappelen, ‘zei de koning. 
‘Wat is dat nu voor een kok!’ Hij schoof de 
aardappelen opzij en nam een lekker uitziend 
stuk vlees. Maar ook daar zat geen zout in. 

 Met een vies gezicht schoof de koning het vlees 
weg. Daar kreeg hij vette handen van. De koning zocht iets om zijn handen te 
wassen. Er stonden enkel schalen bier. Water was er niet. Toen druppelde wat 
vet op zijn mantel. Een bediende snelde toe om de vlek schoon te maken. 
Maar dat deed de man met rode wijn. De vlek werd nog erger. 

‘Wat is dit voor een paleis hier’ riep de koning kwaad. ‘Wel goud en 
diamanten, maar geen water. Wat heb je aan die rijkdom zonder water en 
zout? Een mens kan toch niet zonder water! En eten zonder zout smaakt toch 
níet! Wat is dit nou! ‘ Om hen heen begonnen mensen te lachen. 
 
‘Een  mens kan toch niet zonder water’ riepen ze de 
koning na. ‘Een mens kan toch niet zonder zout!’ 
Toen stond de bruid op. Het werd meteen stil in de 
zaal. ‘Inderdaad vader, ‘zei prinses Goudana  (want 
die was het). ‘Een mens kan  niet zonder water en 
zout. Goud en diamanten kun je missen maar water 
en zout nooit. Zo belangrijk zijn water en zout voor 
mensen. Zo belangrijk bent u ook voor mij.’ 

De koning barstte in tranen uit. Zijn dochter sloot 
hem in de armen en alles was weer goed. Nou ja, niet 
voor iedereen. De koningin en haar dochters konden hun boeltje pakken en 
vertrekken. Maar dit was  natuurlijk hun eigen schuld. 

Ik wens u alle goeds toe  in dit nieuwe jaar, maar vooral gezondheid en 
tevredenheid.                                        

         Gijsje 
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In neonletters zou ik willen schrijven, 

God is goed! 

Een vliegtuig ’t in de lucht doen schrijven, 

God is goed! 

En in de kranten adverteren, 

God is goed! 

In ’t asfalt van de straat graveren, 

God is goed! 

Op alle muren met graffiti spuiten, 

God is goed! 

De vogelen des hemels het doen fluiten, 

God is goed! 

Maar allereerst aan jou het schrijven, 

God is goed! 

Bij elk verlies zal dit toch blijven, 

God is goed! 

’t Is vastgelegd in Jezus’ bloed, 

God is goed! 

God is goed! 

              

Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 

NR. 227 
(recept) 

Ditmaal eens iets heel anders: een recept voor een flinke portie 
pannenkoeken. En als waarschuwing: Doe dit niet thuis! 
 
Benodigdheden: 400 gram volkoren pannenkoekmix van Oetker (spreek uit 
“utker”), 4 eieren, 1 liter halfvolle melk, olijfolie, koekenpan, 2 flessen cognac, 
een rol keukenpapier, een staafmixer en een huishoudtrap. 
 
Bereidingswijze: Gooi de mix in een grote kom, smijt er 4 eieren bij (zonder 
schaal) en overgiet het zaakje met 1 liter halfvolle melk. Bewerk de zaak met 
de staafmixer in de hoogste stand tot een gladde massa. Ontdoe met 
keukenpapier de tegeltjes en vloer van beslag. Zet de koekenpan op en giet er 
een ietsepietsie olijfolie in. Schenk inmiddels een glas cognac in en drink dat, 
terwijl de olie heet wordt, voor de helft leeg. Deponeer beslag in de 
koekenpan en drink de andere helft van de cognac op terwijl de pannenkoek 
gaar wordt. Werp de pannenkoek op de andere zijde zodat ook die bruin kan 
worden. Bak het niet te bruin want dat doen anderen al. Schenk inmiddels een 
tweede glas cognac in en leg de afgebakken pannenkoek op een groot bord. 
Begin aan de volgende, tegelijk met het nieuwe glas cognac.  

Zorg dat de pfan recht blijft staan want na enkele pannenkoeken krijgt de zaak 
neiging schleef te gaan lopen. Luim inmiddels het gevallen glas op en pak een 
nieuw gras; schlenk opnieuw vol. Pak de kuishoudtrap en klim naar het flafond 
om de te hoog opgeglooide pannenkoek eraf te schlapen. Zet de trap in de 
grang en houdt de pan schelp in het oog. Dweil met keukenvapier de olie van 
de glond en vul een nieuw glas. Ongewukkigerwijs bevland met het hopgooien 
de laatste plannenhoek hop de vrond en bij het blukken lig je vlots naast die 
plannenkoek. Het hopkomen wordt zleer bvezaarlijk dus dlink je je zoveelste 
gras hop de glond. De plannenkoek smaakt verwukkelijk al heeft hij op de 
vrond verlegen. Omdat dlit de laakste was, kan het elektrieke pitsel uit. Die 
spatel plannenkloeken lupt niet weg dus een pluik idee om veerst even een 
drutje te doen. Nog één wlas om het haf te veren en dan kluip ik wrichting 
splaapkamel. Tsonge, dat senuworenbed is blest nog hoog. Daar hebbie haalst 
een vlap bij hodig. En het straat hook nog schleef. Hik waag me draar niet haan 
en vlijf hop de glond higgen. Na degane abreid is het roet lusten. 

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

Het citaat dat in het vorige blad stond kajuit 
het eerste deel van het boek over 
Piggelmee van Van Nelle. Je verkreeg 
indertijd de boeken zonder illustraties. De 
plaatjes kreeg je door zegels te sparen bij 
aankoop van koffie of thee van Van Nelle.  

Onder de goede inzendingen is geloot en kwam Mw. Renske Idsinga als 
winnares uit de bus. Van harte gefeliciteerd. 

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft het contactblad weer een nieuwe 
omslag. Een andere kleur maar ook een andere tekening, ook ditmaal van Ad 
Bakker. De vraag voor deze maand is dan ook zoals gebruikelijk: hoe heet het 
gebouw op de voorkant of waar staat het in Dordrecht. Uw antwoord kunt u 
vóór 9 februari opsturen aan de redactie. 

Wil Berrevoets 

 

Toiletpapier 
Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar de oorsprong van toiletpapier dat 
iedereen in het begin van de coronacrisis zo hamsterde. Heb ik voor u 
opgezocht. Het wc-papier of toiletpapier is een uitvinding van de Amerikaan 
Joseph Gayetty. Hij produceerde het papier vanaf 1857 onder de naam 
‘Gayetty’s Medicated Paper’. De eerste verpakkingen werden verkocht in een 
pak van 500 losse vellen. Daarvoor moest ongeveer 50 dollarcent betaald 
worden. Te duur, volgens veel Amerikanen.  

Erg succesvol was Joseph Gayetty niet met zijn uitvinding. 
Amerikanen bleken in die beginperiode liever gebruik te 
blijven maken van oud papier. Vanaf 1890 worden er 
door de Scott Paper Company uit Philadelphia van de 
gebroeders Scott toiletrollen op de markt gebracht waar 
de velletjes los om gewikkeld zitten. Dat heeft meer 
succes. De komst van riolering binnenshuis draagt er toe bij dat steeds meer 
mensen gebruik willen maken van toiletpapier. Hygiëne komt hoger op de 
‘agenda’ te staan.  
Bron: Internet 
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OP DE VENSTERBANK 

Het nieuwe jaar beginnen we met een plantje dat een 
eigenaardig voedingsgedrag heeft. Het is een 
vleeseter. Niet dat u bang hoeft te zijn in uw vingers 
gebeten te worden bij de verzorging. 
Ik koos ditmaal voor de Venusvliegenval. Haar Latijnse 
naam is DIONAEA MUSCIPULA en is uit de familie 
Droseraceae of zonnedauw-achtigen. Haar Latijnse 
naam heeft ze van Dione, de moeder van Aphrodite.  

Van oorsprong komt ze uit de Amerikaanse staten 
North- en South Carolina. Handelaren hebben haar in 

grote hoeveelheden geëxporteerd tot over de hele wereld. Hierdoor werd ze 
met uitroeiing bedreigd en met het exportverbod in Carolina beschermd. 

Ze groeit in de vorm van een rozet. Aan elke plant zitten op vlezige stelen de 
“vliegenvallen”. Het is boeiend om te zien hoe de Venusvliegenval aan haar 
voedsel komt. Wanneer een klein insect, vlieg of spinnetje, de stijve 
wimperharen van het blad aanraakt, klapt dit dicht en zit de prooi gevangen. 
Bladklieren scheiden een verteringssap af dat het insect oplost.  

Deze bijzondere plantjes vereisen een vrij moeilijke verzorging. Ze verlangen 
een heel hoge luchtvochtigheidsgraad en veel licht (geen zonlicht). Het beste 
kunt u haar plaatsen in een glazen bak. De ideale temperatuur is ± 10⁰ C. Geef 
haar bij voorkeur van onderen zacht water. De grond mag niet uitdrogen. 

An 
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Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweizer ziekenhuis ( alle locaties) 
Huisartsenpost: spoedeisend ( 1700-0800 uur)  
GGD Z-Holland ( waaronder DG Jeugd) 

Aafje zorglijn Telefoon: 
Curadomi ( Christelijke thuiszorg) 
Internos thuiszorg 
CIZ : centrum indicatie zorg regio Z-W 
Landelijk meldpunt Zorgklachten 
Zorgbelang ( Hoofdkantoor stadskantoor Utrecht)            

Geldenzo  Dordrecht Gemeente                                     - 
(contact via Sociaal wijkteam) 
Sociale dienst Drechtsteden 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder: 

- Sociale wijkteams  Tel: per wijk 
- Het Juridisch loket 

Rijbewijs keuring vanaf 70 jaar: Regelzorg 
- Kosten: € 50,- 

Coördinator belasting service 
- dhr A.A. Jongkind 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo 

Maaltijdservice Apetito 
     Ma  9-12 uur, di 9-12 uur, do 9-12 uur 

Alzheimer tel. Hulpdienst (09-23 u.) 
SOS Telefonische Hulpdienst 

Stichting Hip, hulp in praktijk Dordrecht 
Plus-Bus  info+ reservering 
     e-mail: bus@wielborgh.nl   

Opgave Lief en Leed,  mw. Annet Olijve 

Bezorging bladen:  Fam. Den Houter 
-      Drukkerij RAD. 

                      112 
         0900-8844 
           654 11 11 
           20 200 20 
           770 85 00 

          0900 8664 
  0900 258 2583 
            648 3838 
    088 789 1000 
    088 120 5020 
    088 929 4000 

                
    
            770 89 10 
            750 89 00 
 
        0900 80  20 

   088 23 23 300 
 
 
           691 21 13 
           616 05 96 

  
  0800 023 29 75 

          0800 5088        
    078 613 23 22 

            204 93 15  
     
    06 33 736 189 

            613 00 83 

            613 98 28 
            621 38 82 

mailto:bus@wielborgh.nl


  

 

 
  



  

 
 

  



  

 
 

 
 


