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Bestuur
Van uw Voorzitter
Overzicht maatregelen/ Vaccinatieplan
Onderzoek LUMC/Vrijwilligers telefoonteam
Ledenraadslid worden?/ De Geldmaat
In memoriam Ank Olijve
Mutaties/ Uitvinding papieren zakdoekjes
Oplossing Spreekwoorden
Water & Zout
Epidemieën en Pandemieën
Gedicht
’t Is Waarlijk……Wonderbaarlijk
Vraag & Antwoord/ Uitvinding toiletpapier
Op de vensterbank
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Belangrijke telefoonnummers
`

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 lidmaatschapsgeld 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.

Kopij voor het maartnummer inleveren vóór 9 februari 2021
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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

regelt en organiseert deze middagen

contactpers. “Lief en Leed”

Contactpersoon bezorging bladen

Mw. Annet Olijve
Frans Lebretlaan 86
3314 EE Dordrecht
Tel: 078-613 00 83
Doorgeven van Lief & leed

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

Organisatie Ledenmiddagen

HIER HAD UW NAAM
KUNNEN STAAN !!
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VAN UW VOORZITTER
AVONDKLOK VERLENGD !
Nog weinig uitzicht op een meer normale samenleving. Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. En er komen steeds meer
varianten van deze virus, die nog besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus. Ook bijeenkomsten zijn nog steeds taboe, bezoekjes blijven
beperkt tot één persoon. Boodschappen worden bezorgd of doen we ’s
morgens vroeg. De lockdown heeft de samenleving nog steeds in zijn greep.
Vol ontzetting zien we grote groepen protesteren en vernielingen aanrichten
onder het mom van ‘de vrijheid van protesteren’, nadat er ook een avondklok
is ingesteld.
Toch vragen we u de moed niet te verliezen. Voelt u zich eenzaam of heeft u
behoefte aan een gesprek? Schroom niet om ons te bellen, zodat we dit leed
enigszins kunnen verlichten.
Ook de komende maanden is de kans op een middagbijeenkomst zeer klein.
Vanwege alle beperkingen en voorschriften willen we als bestuur geen enkel
risico nemen, dat de besmetting overgedragen kan worden.
Gelukkig kunnen de meesten van ons naar onze eigen kerkdiensten luisteren
of online via TV of tablet volgen. Dat neemt niet weg dat we het gevoel van
samen vieren en beleven missen. Zeker nu we de 40-dagentijd en Pasen
tegemoet gaan.
Het bestuur wenst u voor de komende tijd veel sterkte en Gods Zegen en
nabijheid toe.
Cor den Dopper,

voorzitter
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Rijbewijskeuringen CBR in Dordrecht
Dordrecht - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E)
gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet
bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in
Businesspoint, Vissersdijk Beneden 70 in Dordrecht op dinsdag 9 maart
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor
deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd
moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via
RegelZorg .
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas
een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein.
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het
CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.
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Coulanceregeling 75 plus
Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend in Nederland, met
een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden.
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig
laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik
hoeven maken van deze regeling.

Bedankt Ad – Welkom Theo
Het bestuur is blij dat de vacature van acquisiteur is
vervuld. Nadat Ad Berrevoets al enkele jaren te kennen gaf
dit stokje te willen overdragen, bleef deze taak lang
onvervuld. Gelukkig werd er door Nico Boogaard contact
gelegd met Theo Wor, die bereid is deze taak op zich te
nemen.
Ad, bedankt voor je jarenlange inzet voor de PCOB. Op een
gepast moment willen we dit onderstrepen.
Aan Theo gevraagd zich voor te
stellen. Stel je voor!
Nou, bij deze dan. 68 Jaar geleden geboren op het
platteland van Groot-Ammers. Teunis Adriaan Wor met
roepnaam Theo. Na enkele jaren met mijn ouders
meeverhuisd naar hun geboortegrond in Sliedrecht.
Al vroeg op 17-jarige leeftijd naar de politieopleiding. En
als je dan met je 18 jaar op straat en in de gezinnen of het café de wet moet
handhaven…. dan is het echte leven begonnen.
Ik werkte de eerst jaren op straat, daarna zo’n 30 jaar in de opsporing en de
laatste periode operationeel vanaf politiekantoren en Veiligheidshuis. De
omgang met mensen van allerlei pluimage was het meest interessant. Dat je
iets kon betekenen.
Tussendoor getrouwd en gelukkig met Leny. Inmiddels mogen we genieten
van onze 5 kinderen, aanhang en 7 kleinkinderen. Binnen kerkverbanden
mocht ik al lange tijd meedraaien, vooral vanuit het Pastoraat. Dankbaar
terecht gekomen in de pensioentijd kan ik niet lang stil zitten. Zoveel als
mogelijk buiten genieten van de schepping, vaak met de camera de natuur in.
Maar zeker nog tijd over om aan de slag te gaan binnen de PCOB. De nieuwste
uitdaging is om adverteerders te behouden of te winnen en zodoende de
uitgaven van de PCOB beheersbaar te houden. Ik heb er zin in!
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Hulp bij Belastingaangifte
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van de
KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen
een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller
van de KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en
huurtoeslag.
Wilt u weer gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met uw
belastinginvuller:
- Dhr. A.A. Jongkind,
tel. 078 691 21 13 (Coördinator – Algemeen)
- Mw. M. Wolff
tel. 078 616 05 96 (Algemeen)
- Dhr. N.A. Bor
tel. 078 616 04 53 (Dubbeldam-Stadspolders)
- Dhr. W.H. Somer
tel. 06 51 978 548 (Sterrenburg I, II, III)
Huidige cliënten kunnen rechtstreeks met de eigen invuller bellen, deze regelt
het verder. Nieuwe cliënten melden zich aan via de coördinator.
Dhr. A. Jongkind (078 616 0596 of 06 448 409 64))
Deze zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. Deze komt bij u thuis of
u wordt gevraagd om langs te komen. Ook als u geen lid bent, kunt u een
beroep doen op de belastingservicedienst.
De vergoeding voor uw invuller is zoals voorheen
• € 12 voor leden • € 30 voor niet-leden
Niet-leden, die gelijktijdig lid worden, betalen het bedrag van leden.
De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiften in. U blijft te allen tijde
zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg en/of
huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze
service.

Houdt u tijdens de afspraak aan de coronaregels en
maak uw afspraak zo vroeg mogelijk.
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Hulp bij Belastingaangifte (vervolg)
Voor uw belastingaangifte betekent dit dat er veranderingen zijn, zoals:
1. De machtiging
“Een ieder die zijn/haar aangifte door een ander wil laten invullen heeft
een machtigingscode nodig. Heeft u vorig jaar hulp gehad bij het
invullen van uw aangifte dan wordt de machtigingscode begin februari
automatisch u toegezonden”.
2. Als uw invuller deze machtiging voor u aanvraagt dan heeft hij van u
nodig uw BSN nummer en uw geboortedatum. Nadat uw invuller de
code voor u heeft aangevraagd ontvangt u deze binnen 5 dagen in
huis. Geeft u deze code zo snel mogelijk door aan uw invuller.
3. Uw lidnummer (s) van uw ouderenbond!!
4. Verder is zoals voorheen nodig:
Uw jaaropgaven van inkomen, stand per 01-01-2020 van uw bank- en
spaartegoeden, beleggingen. Hypotheekschulden, WOZ waarde van
uw woning, garage, medische kosten (boven uw eigen risico) en alles
waarvan u denkt dat het belangrijk is. Dan zal de invuller beslissen of
dit van toepassing kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Arie Jongkind,
coördinator Huba

-o-o-o-o-o-

Senioren willen niet verplicht op internet
Negen van de tien inter1netloze (9%) en
de helft (46%) van de online senioren zijn
het over één ding eens: zij zijn het zat dat
ze meer en meer verplicht worden om
van alles via internet te doen. Dit blijkt uit
onderzoek van seniorenorganisatie KBOPCOB. Bijna alle senioren vinden daarom
ook (98% offline senior, 94% online
senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor
mensen zonder internet.
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In gesprek over mobiliteit en verkeersveiligheid
Het lijkt zo gewoon: mobiliteit. Even een boodschap doen, op bezoek bij uw
kinderen of vrienden, of gewoon even lekker naar buiten. Hoe groot is de
impact als dat niet meer kan? En
hoe snel kan dat gebeuren? Er zijn
verschillende momenten in het
leven die kunnen leiden tot een
verminderde mobiliteit. (Hoe) kunt
u
zich op
deze
momenten
voorbereiden? Hoe gaat u met deze
momenten om? Dat willen we
onderzoeken bij de werkplaats
Veilige Mobiliteit van BeterOud.
Vilans zoekt ouderen die daarover
in gesprek willen gaan. Door middel van een digitaal groepsgesprek op 3
maart van 10.00 tot 12.00 uur en/of door middel van een persoonlijk
(telefonisch) interview. Tijdens een interview stellen we u een aantal vragen
over wat u herkent als belangrijke momenten die invloed hebben gehad op
uw mobiliteit.
Waarom meedoen? Door mee te doen helpt u ons om in kaart te brengen
wat belangrijke momenten zijn waarop er behoefte is aan meer informatie
over veilige mobiliteit. Als dank voor uw deelname ontvangt u een kleine
attentie. We stellen een rapport op met onze bevindingen, adviezen en
aanbevelingen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hoe meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden voor deelname aan de
focusgroep óf aan een interview door een e-mail te sturen of te bellen naar
Lisa Delmée van Vilans (tel. 06-15660650)

De PCOB website is vernieuwd!
De website van PCOB is vernieuwd. De PCOB website is met minder pagina's
overzichtelijker geworden. Zaken die de vereniging PCOB en de afdelingen
aangaan hebben een plek gekregen op de site.
De landelijke belangenbehartiging en de landelijke voordelen vindt u vanaf nu
vooral terug op de KBO-PCOB website: https://www.pcob.nl/
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Pamflet voor de banken!
Wij vragen als KBO-PCOB aan de banken: "Richt lokale servicepunten op!”
Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet
opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van senioren:
1. Zorg voor persoonlijk contact
2. Wees bereikbaar
1. Houd de mogelijkheid om te pinnen
en te storten
2. Wees digitaal aardig, want niet
iedereen is digitaal vaardig
3. Zorg voor een veilige bankomgeving
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Directeur
Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen
we aan de banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We rekenen op
hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je
degene die niet digitaal onderlegt is of om welke andere reden een bankfiliaal
nodig heeft, de kans zelfstandig financiële zaken te blijven doen.”

BIJZONDERE DAGEN IN MAART
3 mrt
5 “
7 “
8 “
10 “
19 “
20 “
28 “

Luizendag
Wereldgebedsdag
Dag van de Pakketbezorger
Internationale Vrouwendag
Biddag voor Gewas en Arbeid
Nationale Pannenkoekdag
Begin van de Lente
Palmzondag
Zomertijd
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Mutaties PCOB leden 12 januari 2021 tot en met 5 februari 2021
Nieuwe leden:
➢ 01-01-2021: Dhr. T.A. Wor en Mw. L.K. Wor-v.d. Merwe, Maaskant
erf 215, 3315 KR (Geb. 26-12-1952 Dhr.) en (Geb. 9-04-1955 Mw.)
➢ 3-2-2021: Fam. Pol, Achterhakkers 105, 3311 JA
(Geb. 22-2-1944 Dhr.) en (Geb. 9-2-1947 Mw.)
Komen van afdeling Zwijndrecht.

Verhuisd:
➢ 29-12-2020: Fam. Heij van Dubbelsteynlaan West
naar Koningstraat 60
➢ 15-02-2021: Fam. Oostenrijk van Hovenlaan 44
naar Werf van Gips 276
(Geb. 16-4-1947 Dhr.) en (Geb. 10-3-1950 Mw.)

Overleden op:
➢ 21-01-2021: Mw. A. Tulp-Sluiters op de leeftijd van 94 jaar
(Geb. 09-06-1926)
➢ 16-01-2021: Dhr. J. Scheurwater op de leeftijd van 83 jaar
(Geb. 18-8-1937)
➢ 28-01-2021: Dhr. H.J.H. Van der Boor op de leeftijd van 95 jaar
(Geb.15-11-1925)
Wij wensen een ieder heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies

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.

Aantal leden:
Wij hebben momenteel 528 leden bestaande uit:
➢ 282 personen (individuele leden) en
➢ 246 personen ( 123 echtparen)
Nico Bogaards
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HUMOR: Voor u gelezen
"Vertel eens wat er scheelt", vraagt de psychiater
aan de overspannen man.
"Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk. Ik
trouwde met een weduwe die een volwassen
dochter had. Zij werd mijn stiefdochter. Mijn vader
kwam op bezoek, werd verliefd op mijn
stiefdochter en trouwde met haar. Zo werd mijn stiefdochter mijn
stiefmoeder.
Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd automatisch de schoonbroer van mijn
vader, want hij is de halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is
getrouwd. Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook
mijn oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn broer,
want hij is de zoon van mijn vader. Maar hij is ook mijn kleinkind, want hij is
de zoon van mijn stiefdochter.
Mijn vrouw is mijn grootmoeder, omdat ze mijn stiefmoeders moeder is,
waardoor ik de kleinzoon van mijn eigen vrouw ben. Aangezien ik getrouwd
ben met mijn grootmoeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van
mijn vrouw, maar ben ik ook mijn eigen grootvader! Daarom ben ik een beetje
overspannen."

Zomertijd 2021
In de nacht van zaterdag 27 maart op
zondag 28 maart, gaat de klok om 02.00
uur naar 03.00 uur, dus één uur vooruit.
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Zoek de verschillen
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PARKEN IN DORDRECHT
Nu we vanwege de Lockdown praktisch nergens heen kunnen, maar wel
volop mogen wandelen, leek het me een goed idee alle parken van
Dordrecht eens op een rij te zetten. Het zijn er 20 in totaal, dus we kunnen
voorlopig vooruit.

Raamkilplantsoen

Sterrenburg 1 en de Zuidendijk.

Door dit gebied liep vroeger het
riviertje de 'Thure'. Plaats: tussen
de Twintighoevenweg en de
sportvelden van onder andere FC
Dordrecht.

Louter Bloemen

Dubbelmondepark
Het park is in 1975 aangelegd voor
de wijk Dubbeldam. Plaats: tussen
de N3, Landgoed Dordwijk, het
Insula College en
verzorgingstehuis Dubbelmonde.

Dubbelsteynpark
In 1730 is Dubbelsteyn een
buitenplaats van de familie van
den Biesheuvel. Plaats:
Dubbelsteynlaan West 81

Overkamppark
Het Overkamppark is ontworpen
in de nieuwe Engelse
landschapsstijl en in 1975
aangelegd op voormalig
landbouwgrond. Plaats: tussen de
Overkampweg en Dordwijklaan.

Stevenshof
Het Park Stevenshof is onderdeel
van de Dordtwijkzone. Plaats:
tussen de ‘Stevenshof’, de
Oudendijk, de hoogbouw van

In 1853 is Louter Bloemen als
buitenplaats gekocht door de
familie Blussé van Oud-Alblas.
Plaats: tussen het industrieterrein
achter de Mijlweg.

Park de Hoven
In 2005 is Park de Hoven geopend.
Het park is samen met het
nieuwbouwproject 'De Hoven'
aangelegd. Plaats: tussen de
Provinciale weg, de Zuidendijk en
de Noordendijk.

Park Merwepolder
Plaats: op de Staart tussen het
verzorgingscentrum Merwelanden
en getijdenrivier het Wantij.
Omdat het park op een dijk ligt
heeft u een goed uitzicht op het
Wantij.

Park Merwestein
Dit is het oudste stadspark van
Dordrecht. Het park is ontstaan uit
een oud landgoed genaamd
Merwestein. Plaats: tussen de
Singel, Hallinqlaan, Groenendijk en
de Vrieseweg.
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Kloostertuin

Wielwijkpark

De is in de 16de eeuw ontstaan als
onderdeel van het
Augustijnerklooster. Plaats:
tussen het Hof en de
Augustijnenkamp.

Het park is aangelegd als wijkpark
voor de bewoners van Wielwijk en
Crabbehof. Plaats: tussen de M.H.
Trompweg, Reeweg Zuid en de
Zuidendijk.

Rustenburgpark

Weizigtpark

Het park is in 1975 aangelegd en is
een groene verbinding tussen het
Oostkilpark en Wittensteinpark.

Het park is ontstaan uit het oude
landgoed van de familie Roo. Het
landgoed bestond uit een villa,
oranjerie en koetshuis. Plaats:
tussen de Mauritsweg,
Krispijnseweg en het spoor.

Oostkilpark
Plaats: vanaf de Wieldrechtse
Zeedijk tot aan het
Rustenburgpark in oost-west
richting door de wijk Sterrenburg.

Wittensteinpark
Het park is in 1973 aangelegd,
voor de bouw van Sterrenburg 3,
zodat er al een groene plek in de
wijk aanwezig was voor de nieuwe
bewoners. Plaats: tussen de
Smitsweg, de Wieldrechtse Zeedijk
en de Oostkil.

Wantijpark
Het park is aangelegd in 1936 naar
een ontwerp van de D.F. Tersteeg.
De hoofdingang van het park is op
de Baden-Powelllaan.

Bilderbos
De bomen zijn in 1990 geplant en
het gebied is in 1996 als
groengebied ingericht. Het park
ligt in de oksel van de Wantijdijk.

Sterrenburgpark

’t Koeienveld

Het park is in 1971 aangelegd.
Plaats: tussen het zuiden van de
Zuidendijk, de 'secundaire
waterkerende dijk', de Blauwweg,
Gallileïlaan, Leeuwstraat en De
Jagerweg.

Plaats: in de wijk Stadspolders
tussen Bakema-Erf en Van Den
Broek-Erf. De Centrale Open
Ruimte, in de volksmond ’t
Koeienveld genoemd, bestaat uit
twee delen die worden
gescheiden door de spoorlijn
Dordrecht–Geldermalsen.

Spoorpark
In 2012 is het park aangelegd in
een bestaande groenzone.
Plaats: tussen de wijk Crabbehof
en de spoorlijn.

16

Vakantie plezier
Hebt u ook zo’n zin in vakantie plannen maken? Omdat de lockdown nog van
kracht is, wachten we af. Wat zijn de mogelijkheden vanwege het coronavirus?
We duiken regelmatig terug in de herinneringen. Dit samen met de
kleinkinderen, die stuk voor stuk langskomen. Er mag per dag 1 persoon
ontvangen worden van buiten ‘de bubbel’. Dit vinden ze minder gezellig. Het
voordeel is wel dat de aandacht 1 op 1 is. Normaal wordt er bij ons veel door
elkaar gepraat en mijn 75 jaar oude oren hebben daar moeite mee. Zo zie je,
‘Elk nadeel hep z’n voordeel’ zei eens een bekende Nederlander.
Vakantiefoto’s en -filmpjes uit de tijd toen hun ouders de leeftijd hadden van
de kleinkinderen nu, zijn favoriet op dit moment. Het volgende verhaal heeft
nog niet in kracht ingeboet.
We schrijven 1983. De vakantie kwam in zicht. Heerlijk, 2 weken aan zee met
de vouwwagen, we hadden er zin in. Naast de 3
eigen kinderen (jongens), zouden er 2 vrienden
mee gaan. De ene was vaker mee geweest, dus
was al ‘ingewerkt’. Het startsein werd gegeven
op zaterdagochtend 8 uur. De oudste 3 op de
fiets, de andere 2 in de auto, beladen met
surfplanken en hengels. Alles liep voorspoedig.
Toen de fietsclub arriveerde, was het opzetten
van de tent al grotendeels klaar en konden we
aan de lunch. De eerste dag was er traditie
getrouw nog geen corvee. De kinderen zochten
een eigen plekje en installeerden hun spullen.
Daarna een spannend stukje. Met vijf kinderen
tussen de 16 en 10 jaar de verdeling van
taken bespreken en de corveelijst maken.
Vier jongens wisten al wat dit inhield. ’s
Morgens naar de kampwinkel voor melk en
brood, de rest van de dag verantwoordelijk
zijn om water te halen en de afwas te doen.
Eén dag corvee met z’n tweeën, dan 1 of 2
dagen vrij. Omdat in ons gezin verdeling van taken gewoon was, hadden we
het van tevoren niet besproken. Dat bleek een misser.
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Nico, normaal een rustige jongen, zei: “Ik doe geen meidenwerk”. De andere
vier keken hoopvol, mijn echtgenoot fronste zijn voorhoofd. Hoe ging ik dit
redden? Ik besloot kalm te beginnen en vroeg “Nico, wat zou jij dan willen
doen ?” “Nou, helpen met de surfplanken optuigen, en een lekke band
plakken”.
Heel fijn, maar ik vond dit geen optie. Er was geen
lekke band en we hoopten er geen te krijgen en de
surfplanken vaarklaar maken, hoorde bij het
strandplezier. Ik vroeg hem: “Hoe gaat dat dan bij
jullie thuis?” “Heel goed”, zei Nico, “ik help mijn
vader en mijn zusje helpt mijn moeder.”
Een zusje was niet op voorraad, dus moest er een
oplossing bedacht worden. Het laatste waar ik zin in had was elke dag gezeur
over een paar simpele taken. Ik zette hoog in. Het was 3 uur namiddag en ik
zei, “Nico, je mag tot 7 uur nadenken wat je gaat doen, in het uiterste geval
gaat je fiets in de auto en word je naar huis gebracht.” De jongens gingen op
pad, de camping verkennen en naar het strand. We zouden om 6 uur eten.
De frons van de echtgenoot was dieper geworden. “Heel fijn geregeld, dan kan
ik 2 x 80 km. gaan rijden en wat zeg ik tegen de ouders?” Ik vond dit ook niet
leuk, maar we kwamen er niet uit. De andere vier wel corvee en Nico
glimlachend toekijken? Onze kinderen kennende was dit geen optie. Alle
taken als ouders doen vond ik geen goed plan. We besloten af te wachten. De
warme maaltijd ging er goed in; toen het spannende moment. Nico begon zelf:
“Ik heb besloten de taken te doen, ” zei hij. “Heel fijn Nico, we zijn blij dat je
blijft. Het schema was snel voor elkaar.
We hadden een leuke vakantie. Nico was ijverig
en voerde, net als de anderen, de taken correct
en zonder commentaar uit. Ik ben er niet achter
kunnen komen of er tijdens de strandwandeling
onder elkaar over gepraat is. Ach, je hoeft als
ouders ook niet alles te weten!
Dit vakantieverhaal komt nog regelmatig langs.
Het schijnt dat zo’n voorval toch blijft hangen!
Gijsje
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EPIDEMIEËN EN PANDEMIEËN
De wereld heeft al heel wat epidemieën en pandemieën over zich heen gehad.
Om het maar even dicht bij huis te houden: tussen 1450 en 1665 werd
Dordrecht door minstens 20 pestepidemieën getroffen. In 1636 stierf een
vijfde van de Dordtse bevolking aan de pest en rond 1650 nogmaals 15%.
Predikanten verkondigden dat de pest een Gave Gods was, een straf voor het
zondige leven.
Ook de Lepra werd gezien als een straf van God. Lepra werd veroorzaakt door
een virus en overgebracht door hoesten en niezen. Op de hoek van de Vest/
Vriesestraat werd rond 1725 het Leprozenhuis gebouwd. Maar toen was de
lepra al nagenoeg uitgebannen door betere leefomstandigheden.
Dan was daar de virusziekte pokken, die reeds in de middeleeuwen flink
huishield. In het 18e-eeuwse Europa maakte deze ziekte jaarlijks zo’n 400.000
dodelijke slachtoffers en van diegene die het overleefden werd een derde deel
blind. Toen bleek dat iemand met koepokken de echte pokken niet meer
kreeg, is het eerste vaccin ontstaan. Het wereldwijd vaccineren tegen pokken
heeft er uiteindelijk toe geleid dat de pokken geheel zijn uitgeroeid.
Dan was daar nog de Tuberculose. Rond 1900 was het in Nederland de
belangrijkste volksziekte. Robert Koch (1843-1910) ontdekte dat deze
veroorzaakt werd door de tuberculosebacterie. Ondanks deze wetenschap
was er weinig anders tegen te ondernemen dan kuren. In 1897 werd in Davos
het eerste Nederlandse sanatorium opgericht. Begin jaren dertig bezat
Nederland 41 erkende sanatoria. Vanaf 1944 was na de komst van de
antibiotica eindelijk echte behandeling mogelijk en nog later ontwikkelde men
een vaccin tegen tuberculose.
Tussen 1832 en 1867 stierven in Dordrecht 1500 mensen aan de cholera.
Oorzaak: bedompte, vochtige krotten en de Dordtse binnengracht die als open
riool fungeerde. Uiteindelijk werd na het dempen van de grachtjes en de
aanleg van afgesloten riolering de cholera uitgebannen.
Ook een wereldwijde pandemie was de polio. Dit begon op grote schaal in de
20e-eeuw toen de algehele hygiëne snel toenam. En met die verbeterde
hygiëne had het alles te maken. Meestal kregen baby’s in vroeger viezer
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tijden het virus al in een vroeg stadium, waren er nauwelijks ziek van maar
werden wel immuun. Maar door de betere hygiëne werd de leeftijd van
besmetting steeds hoger en kinderen werden er wel ernstig ziek van. In
‘43/’44 en in 1952 telde ons land twee zware polio-epidemieën. In 1956, kort
na de introductie van het vaccin, werd Nederland getroffen door de ergste
epidemie met 2200 slachtoffers. Een jaar later begon men met het Rijks
Vaccinatie Programma van Stark met de DKTP-injecties: difterie, kinkhoest,
tetanus en polio. In 1971 was er nog een keer een uitbraak in Staphorst.
In 1981 werden we wereldwijd opgeschrikt door Aids, een ziekte die
veroorzaakt werd door het Hiv-virus. Vooralsnog was behandeling niet
mogelijk en was men ten dode opgeschreven. In 1996 kwam er een
levensreddende behandeling, in 2000 de eerste Hiv-remmers en in 2007 de
eerste echte genezing. In 2012 kwam de Hiv-preventiepil maar een goed
werkend vaccin laat nog op zich wachten.
Tot slot nog de nodige grieppandemieën waar de wereld op werd getrakteerd.
De bekendste is misschien wel de Spaanse griep. Deze brak uit in 1918 en het
werd een wereldwijde pandemie. In Dordrecht overleden in een paar
maanden tijd zo rond de 600 mensen. Dordrecht was toen nog niet zo groot
als nu.
In de winter van ’57/’58 werden we opgeschrikt door de Aziatische griep, in
de volksmond aangeduid als de A-griep. Het virus was afkomstig van een
vogelgrieppandemie en wereldwijd overleden 1 miljoen mensen.
In 1968 werden we nog een keer verrast door de Hongkong griep, door
sommige ook wel Mao-griep genoemd. Ook ditmaal wereldwijd 1 miljoen
slachtoffers.
In 2009 werd de Mexicaanse griep tot pandemie uitgeroepen. Iedereen moest
gevaccineerd worden want de verwachtingen waren niet best. Gelukkig viel
het mee en in 2010 was de griep zo mild dat de benaming pandemie verviel.
En nu zitten we al bijna een jaar met corona maar gelukkig is er door de vaccins
licht aan het einde van de tunnel.
Bron: Internet
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De Veertigdagentijd
Dit jaar begint de Veertigdagentijd op 17 februari en
eindigt op 3 april.
Deze periode wordt ook wel Vastentijd of lijdenstijd
genoemd. Het begint op een woensdag, die Aswoensdag
heet. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de
priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.
De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze
heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een
bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de
zondagochtend.
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De
donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste
maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag,
waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt
Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven
was. De zondag is van deze dagen de laatste en de
allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond
uit de dood.
Bron: Internet

1
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AVONDLIEDEKE
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei;
En vind ik in het huis mijns harten
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd dat eenzaam was.
Dan voel ik op mijn jonge lippen
Die goedheid als een avondzoen……
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
En zó z’n ogen toe te doen.
Alice Nahon
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’T IS WAARLIJK……..WONDERBAARLIJK
NR. 260
(wintertje hè?)
Ja hoor, het is zover, het is winter en niet zo’n beetje ook. Vorst van 15 tot 20
graden onder nul en sneeuw, heel veel sneeuw. Heel Nederland staat gelijk op
z’n kop want we zijn dit soort omstandigheden helemaal niet meer gewend.
In Burgers’ Zoo hebben ze 15 zwartvoetpinguïns naar binnen gehaald en voor
de kachel gezet. Die beestjes leven normaal aan de kust van Zuid-Afrika en
Namibië en kunnen deze kou niet aan. Was het door de Lockdown toch al een
vreemde toestand, nu loopt er helemaal niets meer normaal. Opeens zijn er
geen kranten, geen treinen en het advies: blijf thuis. Alsof we dat al niet deden
de laatste tijd. Bovendien zitten we met een avondklok die ons tot 3 maart als
een molensteen rond de hals hangt.
Miljoenen kilo’s zout worden er gestrooid alsof we geen milieuproblemen
hebben. En wat blijkt: het zout dat ’s avonds wordt gestrooid werkt niet goed
omdat er door de avondklok onvoldoende verkeer is om dat zout in te rijden.
Ondanks de Lockdown trok zondag een groot deel van Nederland naar buiten
om van de sneeuw te genieten. Sleden, skiën, schaatsen.
Duizenden mensen lieten hun schaatsen slijpen of kochten nieuwe. En de
slijpers werkten zo ongeveer dag en nacht om aan de vraag te voldoen. Want
iedereen wil natuurlijk schaatsen op natuurijs maar kan en mag dat wel? Om
te beginnen kan er geen sprake zijn van kraampjes met koek en zopie.
Vervolgens moeten er allerlei maatregelen getroffen worden vanwege de
anderhalve meter regel. Dus iedereen ging gelijk aan de slag om het nodige te
organiseren. Vooral in Friesland waar de Elfstedenkoorts uitbrak. Maar ja, dat
gaat zomaar niet, daar moet deze week het kabinet zich over buigen.
En al die andere tochten dan? Als het aan de burgemeesters ligt, die
tegenwoordig ook een flinke vinger in de pap hebben, gaan alle evenementen
op ijs niet door. Want ja, dat virus is gek op kou en gek op jou.
Nou, ik zie de burgerlijke ongehoorzaamheid, die momenteel ook epidemische
afmetingen aanneemt, al aankomen. In een biljartcentrum had men daar ook
last van. Toen de handhavers (wat een vreselijk woord) er lucht van kregen en
een kast openden, kwam er vijf man uit. Ik moet er niet aan denken dat ik met
vijf man in een kast moet staan. Volgens mij was het virus de lachende zesde.
Cobi Fontijn
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VRAAG & ANTWOORD
De tekening van Ad Bakker is de Hallinqhof aan de zijkant van de
Groenendijk bij de oprit naar de Noordendijk. Van de goede inzendingen
is Nel Roos uit de bus gekomen. Van harte gefeliciteerd!
Het volgende citaat komt uit een heel oud kinderboek dat nog van mijn
vader geweest is. Hier volgt een stukje van de tekst :
’s Morgens vroeg sjokt …………
druk door dik en dun al heen;
Vlinders vangen in zijn net
is zijn allergrootste pret.
En als men hem dat verbood,
kniesde hij zich zeker dood.
Nog voordat hij slapen gaat
en in ’t blote hemd al staat,
neemt hij een zo’n beestjen op
en bekijkt het op en top.
Zoals afgebeeld staat hij hier,
ginnegappend van plezier.
Lieve zuster Ursula!
Ik ga naar Amerika;
Daar is ’t echte Kapelleland.‘k Schrijf je dit met eigen hand
en blijf, evenals voorheen,
je getrouwe ……………………………
Ik ben heel benieuwd of iemand het herkent. De naam heb ik uiteraard
vervangen door stipjes.
Wil Berrevoets.
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OP DE VENSTERBANK
Hebben we vorige maand een plant op de
vensterbank gezet, die een eigenaardig
voedingspatroon heeft, ditmaal een plant met
een speciale bloeiwijze.
Ik koos voor één die bloemen heeft in de vorm van
poederkwasten.
De Latijnse naam is CALLIANDRA TWEEDII en is
familie van de Mimosa.
De Calliandra heeft ook een variëteit Calliandra
Haematocephala, die een winterbloeier is.
Het plantengeslacht Calliandra telt ongeveer 150 soorten en komt
overwegend voor in de tropische gebieden van Zuid Amerika en Mexico. Ze
verlangt dus een hoge luchtvochtigheid.
Het is een mooie, stevige, opvallende struik. De donkere, glanzende blaadjes
groeien in paren langs de centrale bladstengel. De bloemen komen op de
toppen van nieuwe scheuten en lijken op pluizige bolletjes. Ze komen voor in
de kleuren rood, roze of wit en geuren bijna niet.
De verzorging is niet bijzonder moeilijk. Ze verlangt een lichte, warme
standplaats bij een kamertemperatuur. Als u zorgt voor flink water van lente
tot herfst en daarbij de luchtvochtigheid niet uit het oog verliest, kunt u
jarenlang van haar genieten.
Ze is heel gevoelig voor bladluizen en witte vlieg.
An.

Citaten uit brieven aan een woningbouwvereniging
❖
❖
❖
❖

Reeds ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2 jaar.
Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.
Ik eis dat ik net zo opgeschilderd wordt als mijn buurman.
Vroeger deed ik een hoop op de kachel, nu moet ik het op gas
doen

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)

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

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

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

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

204 93 15
06 33 736 189

Opgave Lief en Leed, mw. Annet Olijve

613 00 83

Bezorging bladen: Fam. Den Houter
- Drukkerij RAD.

613 98 28
621 38 82

