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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 

Pasen 
Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Hij wordt tot leven gewekt. 
Maar hij niet alleen. Ook anderen hervinden hun leven. Hun gedoofde 
enthousiasme en weggeëbde geloof herleeft als Jezus aan hen verschijnt. 
In alle evangeliën staan zulke verschijningsverhalen. Bij Marcus, het oudste 
evangelie, zijn die waarschijnlijk naderhand toegevoegd. Bij Mattheüs  
verschijnt Jezus aan de elf overgebleven discipelen. Bij Johannes verschijnt 
Jezus aan Maria Magdalena, die hem aanvankelijk voor de tuinman houdt. 
Later verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en aan Thomas, die zo van zijn 
ongeloof wordt verlost. Bij Lucas verschijnt Jezus aan de Emmaüsgangers. Ook 
zij herkennen hem aanvankelijk niet. En als hun de ogen opengaan, is Jezus 
verdwenen.  

Als je even terugdenkt in de geschiedenis, dan is het al meer dan 2000 jaar 
geleden, dat Jezus stierf aan het Kruis. En het is naverteld, de eeuwen door ….  
van dat Kruis en van de Opstanding! En wij hebben het gehoord. Ik heb het 
gehoord. En of je het nu voor de dertigste of voor de veertigste, of de vijftigste 
keer en hoger hebt gehoord …. het blijft je fascineren! 
Een mooi lied zegt: De Heer heeft mij gezien en onverwacht, ben ik geboren 
en getogen. Dat is de ervaring van Pasen. In de tussentijd gebeurt er iets dat 
geloof doet herleven en het vuur aanwakkert. 
Ik wens u Gezegende Paasdagen. 
 
Cor den Dopper,  
Voorzitter 
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Paasfeest 
Wat betekent het Paasfeest nog voor U? 
Is het nog steeds een groot feest, 
of denkt u meer aan het hier en het nu 
en is het niet meer zoals het is geweest ? 

Vroeger ging een ieder naar de kerk, 
om het blijde Paasfeest te beleven, 
het onbegrijpelijke wonder van Gods werk, 
dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. 

Het is nog precies zo, vandaag de dag, 
we mogen feestvieren en blijde zingen, 
waarin het lied niet zwijgen kan of mag 
over die wonderlijke grote dingen. 

Jezus, die onze Heiland wil zijn, 
heeft voor ons de dood overwonnen, 
voor een ieder groot en klein, 
een geheel nieuw leven is begonnen. 

Om ons te redden is Hij opgestaan. 
Voor deze wereld heeft Hij geleden 
en heeft de lijdenstijd doorstaan. 
Hij heeft voor ons de strijd gestreden 

Hallelua, lof zij de Heer, 
Die eeuwig leeft. 
Zijn naam zij al de eer. 
Hij die ons het leven geeft. 

Nu hebben wij niets te vrezen, 
Jezus leeft en wij met Hem. 
Hij is uit het graf verrezen. 
Luister dan naar Zijn stem. 

Laten wij zoals het altijd is geweest, 
de opstanding van Jezus blijven gedenken. 
van harte, vrolijk en blij van geest 
en Hem ons vertrouwen schenken. 
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LICHT AAN DE HORIZON ! 

Er klaart licht aan de horizon. Hoewel de avondklok werd verlengd tot eind 
maart, komt er langzamerhand meer ruimte. Straks mogen er weer meer 
mensen de kerkdiensten bezoeken, al zijn het er nog maar 30 bezoekers plus 
ambtsdragers en medewerkers. Toch blijven we als ouderen voorzichtig.  
Niet alle senioren zijn gevaccineerd, ook de bezoekregelingen in de 
verzorgingshuizen blijft beperkt tot enkele bezoekers. De openbare ruimten in 
deze verzorgingshuizen zijn alleen toegankelijk voor bewoners. Dus ook voor 
onze ledenmiddagen zijn er nog geen bijeenkomsten. 

Het bestuur schat in en hoopt dat er misschien een mogelijkheid is om in 
september een eerste ledenmiddag te organiseren. Dit alles hangt erg af van 
de ontwikkelingen in de komende maanden. En niet in het minst wat er na de 
grote zomervakantie aan maatregelen komt, wanneer er toch weer een 
groeiend aantal besmettingen wordt geconstateerd.  
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. 
Het bestuur wenst u voor de komende tijd veel sterkte en houd moed ! 
 
Cor den Dopper,  
voorzitter  
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Zorg bij de audicien, hoe ziet dat er uit? 

Goed horen en kunnen communiceren zijn in het 
dagelijks leven belangrijk. Een goed hoortoestel 
maakt het mogelijk om (weer) te functioneren in de 
maatschappij. Tijdens World Hearing Day op 3 maart 
2021 is opgeroepen om alles op alles te zetten om 
gehoorverlies op te sporen. Maar hoe ziet de zorg bij 
de audicien er vervolgens uit? 

Onderzoekers willen leren hoe de zorg bij de audicien er in de praktijk uitziet. 
Volgt deze het protocol? Was er aandacht voor de situatie? 
Bent u slechthorend en gebruikt u een hoortoestel? Dan willen wij u vragen 
mee te werken door een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan worden 
ingevuld tot vrijdag 2 april 2021. 

Waarover gaat de vragenlijst? 
De onderzoekers willen graag weten welke zorg de audicien u heeft gegeven 
bij het kopen van een hoortoestel. De vragen gaan over (1) hoe u een 
hoortoestel heeft gekozen, (2) hoe de instelling van het hoortoestel is 
gegaan bij de audicien en (3) of de audicien nog andere zorg heeft geboden 
nadat u het toestel gekocht heeft. Zorginstituut Nederland gebruikt de 
resultaten van dit onderzoek om na te gaan of en hoe de zorg verbeterd kan 
worden. 
Ga naar de vragenlijst. 
 

 

 

 

 

 Als je ouder wordt, wordt alles 

slechter. Behalve het vergeten, 

dat wordt beter. 

 

Ben ik eindelijk van mijn 

jeugdpuistjes af, krijg ik rimpels. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://nl.surveymonkey.com/r/ZorgbijAudicien
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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 Business- 
point, Vissersdijk Beneden 70 in Dordrecht iedere woensdag 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 
Afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: In een 
straal van 10 km zijn ook nog 4 andere plaatsen waar men terecht kan. 
 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. 
  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
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Geachte leden van de PCOB, 

Wat fijn dat u lid bent van de PCOB! 
Als u al wat langer lid bent van onze vereniging, herinnert u zich vast nog wel 
dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De 
gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot 
een juridische fusie. 
Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit 
moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide 
verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel 
KBO-PCOB Nieuwe Stijl. 

Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er 
zijn veel bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld vastgesteld 
worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van de ledenraad KBO-
PCOB. We gaan weer terug naar een aparte begroting van de PCOB en de Unie 
KBO in plaats van een gezamenlijke begroting KBO-PCOB. Dat moet allemaal 
geregeld en uitgezocht worden. Als u het interessant vindt, kunt u in de 
bijgevoegde brief meer informatie lezen over deze nieuwe manier van 
samenwerken. 
De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u als lid 
van een afdeling? 
U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. Als het goed is gaat u wel iets 
merken van de aandacht die zal worden besteed aan de ondersteuning van 
afdelingen en vrijwilligers. Ook zullen de provinciale KBO-bonden en de 
regioconsulenten en regio-coördinatoren van de PCOB én het 
verenigingsbureau meer met elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan 
gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring in het hele land. 
Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker 
worden voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en PCOB om intensief 
samen te werken.  
De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; 
digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft KBO-
PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het pensioenakkoord, de 
vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort. 
Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te 
werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid van een vereniging als hij of zij 
die vereniging van betekenis vindt.  
 
  



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 
  



  

9 
 

Vervolg KBO-PCOB Nieuwe Stijl 

We moeten er dus voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen 
bij ons leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de 
landelijke belangenbehartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op 
televisie. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar en ouder graag 
lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.  

Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen 
uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk 
draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide verenigingen. 
  
De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het 
verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om KBO-
PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u heel 
blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel of een vraag heeft, 
horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de ledenservice 
(030-3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl). 

  
 Met vriendelijke groet, 

         
 
Voorzitter PCOB 
 

 

 
  

mailto:secretariaat@kbo-pcob.nl
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Politiek moet meer rekening houden met 
belangen van ouderen 

Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat 
politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt 
met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit 
een peiling van seniorenorganisatie KBO-PCOB.  

Ondanks het gevoelde gebrek aan aandacht, is 
dit geen reden om niet naar de stembus te gaan. Bijna alle senioren (98%) is 
van plan te gaan stemmen.  

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Het blijkt maar weer dat 
senioren trouwe stemmers zijn. En nu deze groep meer dan de helft van het 
aantal stemgerechtigden uitmaakt, mogen de politieke partijen die loyaliteit 
ook wel belonen door ze mee te nemen in hun verkiezingsplannen en bij het 
vormen van het nieuwe kabinet.” Met name koopkracht (AOW en pensioen), 
wonen en zorg en welzijn zijn, wat senioren betreft, de belangrijkste thema’s 
die een nieuw kabinet moet oppakken. 
 

 
 
Ons uitgestelde reisje.  
Weet u het nog? We zouden vorig jaar een vaartocht gaan maken!!!! 
Ik heb contact gehad met de maatschappij, 
omdat het uitgesteld was naar mei dit jaar. 
Maar u snapt het al, we gaan het weer 
uitstellen, en wel tot september.  

We nemen aan dat dan de meesten van ons 
de vaccinaties gehad hebben. De afspraak 
is 22 of 29 september.  

Er wordt waarschijnlijk een maximum aantal reizigers toe gelaten i.v.m de 
veiligheid, dat weten we nog niet. Ik hoop in mei u meer te kunnen vertellen, 
dan kunt u zich ook opgeven bij ons. Dit is toch weer een mooi vooruitzicht.  

Wil Berrevoets 
 

 

 
 

 
  

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/tlqJKyoM85mVhTxSRfsyluMr7aWLhGmQ4-_OO8X7lYhvq3lA8KvlvHxYxLsNgfieL_w9h6-UuvqaSnDUY87tUw/ZSN9dpJMGrFLz6n
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Mutaties PCOB leden  5 februari 2021 tot en met 9 maart 2021 
 

Nieuw lid: 
➢ 12-2-2021: Dhr. C.M. Van de Vreede, Essenburg 72, 3328 CD  

(Geb. 10-01-58) 

Verhuisd:  
➢ 1-3-2021: Mw. L. Strengholt, van Vredenburg 110 naar De 

Sterrenlanden, afd. Vriesepoorthof,  Minnaertsweg 4, 3328 HN  
  (Geb. 4-11-1933) 

Overleden op: 
➢ februari 2021: Mw. Z. van de Vreede-van der Linden op de leeftijd 

van 62 jaar 
➢ 2-2-2021: Mw.  M. Hoogendoorn-van Beek op de leeftijd van 90 jaar            

(Geb. 30-7-1930) 
➢ 2-1-2021: Dhr. C. Holster op de leeftijd van 87 jaar (Geb. 02-04-1933) 

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. 

Huwelijks jubilea op: 
➢ 16 maart: Fam. Dubbeldam  60 jaar  

Van harte gefeliciteerd met Uw jubileum 

PCOB jubileum op: 
➢ 1 april: Mw. D.C. Janse-Louwerse 25 jaar  

Van harte gefeliciteerd met Uw jubileum 

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 526 leden bestaande uit:  

➢ 282 personen (individuele leden) en  
➢ 244 personen (  122 echtparen) 

Nico Bogaards 
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Zoek de verschillen 
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SNEEUW  
Zaterdag 6 februari was de eerste sneeuw aangekondigd. Hoewel er ’s 
middags nog geen vlokje gevallen was, 
had onze jongste kleindochter al grote 
plannen. Bij de buurkinderen deed ze een 
briefje in de bus om ze uit te nodigen voor 
haar eerste grote sneeuwballengevecht. 
Zondag, code rood voor het hele land. 
Allemaal thuisblijven, nu niet alleen 
vanwege het coronavirus, maar vanwege 
de gladheid. Op maandag een appje naar 
veel ouders, veel scholen bleven gesloten.  
Hoe ging dat ‘vroeger’, toen alles ‘zogenaamd’ beter was?  

In de winter van ’64- ’65 viel er veel sneeuw, daarna kwam er op een ochtend 
ijzel. Ik werkte in Noord-Brabant als gezinshelpster in een uitgestrekt gebied. 
Dit besloeg 13 plaatsen en dat betekende af en toe, met de eerste bus van 
6.00 uur op pad. Die maandag werd ik om 8.00 uur in Dinteloord verwacht. Dit 
betekende normaal een reis van 2 uur, met bus, trein, bus en daarna 20 
minuten lopen. Heel weinig mensen hadden telefoon, mobieltjes waren nog 
niet uitgevonden. Er was geen nieuws over vervoer, je ging naar de bushalte  
en je wachtte……  

Na een reis van 5 uur was ik in het gezin, door en door koud, en hoopte even 
naast de kachel te mogen zitten. Dit ging niet lukken. Mevrouw lag in bed in 
de kamer te huilen. Ze had gedacht dat ik niet kwam en er moest om 12 uur 
warm gegeten worden. Mijnheer werkte in ploegendienst en moest om 15.00 
uur  beginnen. ‘Zuster, houd je jas maar aan, je moet in de tuin boerenkool 
snijden.’ Dat was even zoeken. Er stonden nog wat heesters en ander hoog 
spul, dik besneeuwd en beijzeld. Na enig zoeken en schudden had ik de 

boerenkool gevonden. In de niet verwarmde 
keuken kon het verder behandeld worden. 
Ook weer een koude klus. De inwonende opa 
had gelukkig de aardappelen geschild. 
Mijnheer, die naast de kachel zittend, de 
krant las, was voor deze keer bereid de 
kinderen uit school te halen. Om 12.30 
konden we met 6 personen aan tafel. 
Mevrouw kreeg haar maaltijd geserveerd op 

bed. 
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Nadat ik de kinderen naar school had gebracht, waren de nodige taken aan de 
beurt. Mevrouw gaf toestemming om om 5 uur te vertrekken, vanwege het 
weer. De gemiste uren kon ik op andere dagen inhalen. Het vervoer was zeer 
beperkt. Na lang wachten bij de bushalte kwam er een bus, richting station 
Oudenbosch. Daarna wachten en 
hopen dat er een trein zou komen. Het 
was chaos, de reis eindigde in Breda, 
daar zouden bussen zijn.  

Toen de bus eindelijk arriveerde, ging 
hij halverwege de rit naar een andere 
bestemming en moesten een aantal 
reizigers overstappen. Er werd 
geadviseerd de busroute te gaan lopen, 
mocht er nog een bus langskomen, dan konden we proberen deze aan te 
houden. Met een groepje mensen gingen we in het donker op pad, glijdend, 
en soms elkaar vasthoudend. Het leuke van zo’n tocht is wel dat er een sfeer 
ontstaat van solidariteit. We hebben best gelachen onderweg.  

Na zo’n 8 kilometer gelopen te hebben, arriveerde ik om half 10 thuis. 
Gelukkig had ik ’s middags boerenkool gegeten, dus kon ik na een boterham 
naar bed. De volgende ochtend ging om kwart voor 5 de wekker en moest ik 
klaar staan voor de volgende avontuurlijke dag. Sneeuwpret, ik heb nu 
genoten door er achter de ramen naar te kijken. Wat een rust, als je er niet 
persé door hoeft! 

Gijsje 
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SPREEKWOORDENKALENDER 
 

Draagt Januari een sneeuwwitkleed, 
dan wordt de zomer zeker heet. 

Februari muggendans, 
geeft voor maart maar weinig kans 

Hoor je de koekoek twintig Maart, 
ga naar huis en doof de haard. 

Het weer mag zijn zoals het wil, 
ontkleed u niet voor half April. 

Onweer in Mei, 
gras in de wei. 

Een boon in Juni maand geplant, 
geeft zeker vijftig in de hand. 

Prijkt Juli in hete gloed, 
dan zijn de najaarsvruchten goed. 

Menigeen heeft ’t ondervonden; 
wervelwinden zijn aan ’t Augustus weer verbonden. 

In September warme regen, 
brengt de boeren rijke zegen. 

Brengt Oktober vorst en sneeuw, 
hoort men ’s winters klaaggeschreeuw. 

November met zijn regenvlagen, 
brengt snot en kwijl en andere plagen. 

Zie je in December al veel mollen, 
dan laat de winter met zich sollen. 

 
Herkomst: onbekend 
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Dordtse musea 
Zodra er weer wat versoepeling komt in de coronamaatregelen, kunnen we 
misschien weer eens een museum bezoeken. Hierbij vast de belangrijkste 
musea van Dordt. Omdat bezoek in de begintijd waarschijnlijk op afspraak 
moet, heb ik er niet de openingstijden, maar het telefoonnummer bijgezet. 

Huis Van Gijn  
Nieuwe Haven 30 
Telefoon:078 770 5240 
In Huis Van Gijn in Dordrecht staat de tijd al ruim een eeuw stil. In dit museum 
krijg je een kijkje in het leven bij een familie op stand rond 1900. 

Dordrechts Museum 
Museumstraat 40,  
Telefoon: 078 770 8708 
Geniet van 19e eeuwse meesters, maar laat je ook verrassen door moderne & 
hedendaagse schilderkunst in het Dordrechts Museum. 

Het Hof van Nederland 
Hof 6,  
Telefoon: 078 770 8708 
Het Hof van Nederland is een plek van nationale betekenis. In dit museum in 
Dordrecht zit u op de eerste rij bij de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. 
Je leert over de invloed van de Synode van Dordrecht op de Nederlandse taal 
en cultuur. En je ontdekt 'Dordt' als de stad van Johan en Cornelis de Witt. 

Nationaal Onderwijsmuseum 
Burgemeester de Raadtsingel 97 
Telefoon: 078 632 6820 
Het Nationaal Onderwijsmuseum is een cultuurhistorisch museum over de 
ontwikkeling van het onderwijs in Nederland.  

Dordts Patriciërshuis 
Wolwevershaven 9,  
Telefoon: 078 843 8746 
Het Dordts Patriciërshuis bezit een collectie schilderijen en tekeningen van 
Dordtse schilders, die werkzaam waren aan het einde van de 18de – begin 
19de eeuw. De inrichting bestaat uit een brede collectie meubels in Lodewijk 
XVI-stijl en diverse gebruiksvoorwerpen uit die periode. 
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Binnenvaart museum 
Maasstraat 13,  
Het museum is geopend op donderdag 09:00–16:00 en zaterdag 10:00–16:00 
Het museum, dat zich aan boord van de voormalige duwboot René Siegfried 
bevindt, geeft informatie over de historie van de binnenvaart en heeft 
wisselende tentoonstellingen. 

Museum 1940-1945 
Nieuwe Haven 27 
Telefoon: 078 613 0172 
Het museum, opgericht in 1988, is gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog en 
de rol die Dordrecht hierbij speelde in het bijzonder. 

Sterrenwacht Mercurius 
Baanhoekweg 75,  
Telefoon: 0184 490 660 
Volkssterrenwacht Mercurius is sinds 21 oktober 1998 een volkssterrenwacht 
in Nationaal Park De Biesbosch.  

Natuurmuseum Twintighoeven 
Noorderelsweg 2A,  
Telefoon: 078 621 3921 
Dit museum is gevestigd in het voormalige koelhuis van Hoeve Jong Dordrecht 
in boswachterij de Elzen. Het toont de cultuurhistorie van het Eiland van 
Dordrecht. 

Boekdruk Museum Dordrecht 
Reewegpad 22 
Telefoon: 078 621 3882 
Ooit willen kijken hoe men drukwerk 
maakte tussen 1450 en 1950? In ons 
werkend grafisch museum krijg je 
antwoord op al deze vragen. Collectie 
toont machines en hulpmiddelen die een 
mooie ontwikkeling laten zien in dit 
ambachtelijk beroep.  
 
Bron: Internet 
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 Wie deed het? 
 

Dit is het verhaal over vier mensen, 
genaamd 

ALLEMAAL, IEMAND, IEDEREEN EN NIEMAND. 
 

Er moest eens een belangrijk 
werk verricht worden en 

ALLEMAAL was er zeker van dat 
IEMAND het zou doen. 

IEDEREEN had het kunnen doen, 
maar NIEMAND deed het. 

Daarover werd IEMAND heel kwaad, 
want het was toch de taak van ALLEMAAL. 

ALLEMAAL dacht dat 
IEDEREEN het wel zou doen, 

maar NIEMAND realiseerde zich, 
dat ALLEMAAL het niet zou doen. 

 
Het einde van het liedje was, 

dat IEDEREEN IEMAND de schuld gaf, 
omdat NIEMAND deed 

wat IEDEREEN had kunnen doen……… 
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Spreekwoorden en hun herkomst. 

Er zijn van die spreekwoorden waarvan je denkt: waar komt dat nu vandaan. 
Hieronder een paar met hun herkomst. 

Wie het breed heeft, laat het breed hangen. 
Dit spreekwoord dateert van vroeger, toen men nog geen behang gebruikte. 
Men hing onder meer tapijten aan de muur tegen vocht en kou. Het was 
handig dat je die kon oprollen en meenemen naar je buitenhuis. Wie dus veel 
geld had, had veel tapijten aan de muur hangen. Men liet het zogezegd breed 
hangen. 

Een blok aan het been. 
Het blok was een zware houten 
kluister dat een gevangene om het 
been, de arm of de hals werd 
geslagen. Ook kregen de jongens in 
het weeshuis en zelfs oude mannen 
in het oudemannenhuis een blok aan 
het been als zij zich niet netjes 
gedroegen of als zij wilden 
weglopen.  

Bron: Internet 
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Paasgedachte 

We leefden of we ‘t leven konden maken, 
met schijnbaar alles in de hand. 
De bergen reikten tot de hemel, 

er kwam geen einde aan het strand. 
 

Och, bijna waren we vergeten 
hoe kwetsbaar toch het leven is. 

Tot op een dag het transformeerde 
van zekerheid tot ongewis. 

 
Maar in dat tere, kwetsbaar leven 
aanschouwen wij een open graf. 
Daar wierp de Vorst van ’t leven 

het donk’re doodskleed af. 
 

Daar reiken bergen tot de hemel, 
daar komt geen einde aan het strand. 

En in dat opgestane leven 
neemt Hij ons bij de hand. 

 
Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK………WONDERBAARLIJK 
NR. 262 

(persconferenties) 

We kregen weer eens een persconferentie. De zoveelste. In gedachten noem 
ik het weleens “pestconferentie” maar dat is niet zo netjes. Gelukkig mag ik 
weer naar de kapper en dat is hard nodig want ik loop voor schobberdebonk. 
Vorige week heb ik mijn tweede vaccinatieprik gehad, maar evenzogoed moet 
ik me aan alle regels houden want kennelijk kun je dan nog wel de besmetting 
overbrengen.  Zelf behoor ik tot de bofkonten want in het zorgcentrum waar 
ik als vrijwilligster werk, waren een paar vaccinaties over zodat ik er één kon 
krijgen. Ik moet wel zeggen dat het een beetje clandestien voelt, vooral omdat 
veel van mijn leeftijdgenoten nog lang niet aan de beurt zijn. Het is een 
enorme klus dat vaccineren en daarbij vinden onbegrijpelijke zaken plaats. 
Mensen moeten naar heinde en ver om hun vaccinatieprik te halen.  

Zo hoorde ik van mensen die hun eerste prik in Dordt kregen en hun tweede 
in Spijkenisse moeten halen. Dat schijnt hem in de logistiek te zitten, iets wat 
voor het gewone volk niet is te bevatten. Vandaar ook dat Hugo de Jonge er 
altijd zo moeilijk bij kijkt. Naar goed Hollands gebruik was ook deze 
persconferentie weer flink gelekt, waarmee we werden behoed voor schrik en 
verbazing. Er zit wederom weinig versoepeling in want die Britse variant heeft 
de zaak overgenomen en men vreest het ergste. Laten die Britten ons na de 
Brexit nog even een virusje na. 

Bovendien vreest men voor nog meer varianten. Virologen hebben ons reeds 
verteld dat we niet meer van dit virus afkomen, hetgeen geweldig helpt om 
het moreel op peil te houden. Maar als troost wordt er bij verteld dat het 
uiteindelijk kan muteren tot een vrij onschuldig virus waar wel mee te leven 
valt. Nu ja, met de belasting valt ook te leven. En laten we wel zijn, er is niets 
nieuws onder de zon.  

Mijn ouders mochten niet naar school zonder een pokkenbriefje. Iets om over 
na te denken in de aanloop naar een vaccinatiepaspoort. Wat ik wel hoop is, 
dat het taalgebruik uiteindelijk ook nog eens de goede kant op muteert. Want 
sinds de coronacrisis gaat het almaar over snot, snotterig en snottebellen. Ik 
probeer me voor te stellen hoe het vocabulair van Rutte en De Jonge er uit 
zou zien als het om een buikvirus ging.   

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 
 

De persoon die in het verhaaltje in het vorige contactblad werd gevraagd, was 
Prikkenbeen. Onder de inzendingen is weer geloot en de winnares is Mw. L. 
de Jong- Kleinjan. Van harte gefeliciteerd! 
Ditmaal weer een bekend citaat uit een boek van vroeger. Ik ben benieuwd 
wie erachter komt. De oplossing kunt u vóór 6 april opsturen naar de redactie 
van het blad. 
De goede bakker…… o, zijn hart bonst in zijn keel, zo moe is hij, zo ongerust is 
hij…..     Hij rolt tegen de oven aan, rukt hem open, …  Ja, nee?.... Hij kijkt  met 
angstige ogen de donkere warme diepte in. De hete damp slaat tegen zijn hete 
hoofd…. Nee, ja?.... Hij ruikt!  Hij trekt met een ijzeren haak de ene plaat met 
de bolletjes naar voren….  

Nee,  nee!....Nee, nee! Zij zijn niet verbrand! Nee, nee!... Hij pakt zijn vrouw, -  
die haar hoofd zonder muts bijna in de oven steekt, om beter te kunnen zien, 
- bij haar armen en danst om haar heen, trekt haar mee in ’t rond. “Niet 
verbrand!   Niet verbrand!”!.  “Kwibus!  Rare kwibus!”  bromt de vrouw, en 
rukt zich los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil 
Berrevoets 
 

 
De bakker op de hoek 

Die heeft vannacht geblazen 
De vellen uit z’n broek 

Die hangen voor de glazen 
Als een boekweiten koek 
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OP DE VENSTERBANK 
 

Deze maand vrolijken we onze vensterbank op met 
een voorjaarsbloeiende plant: de Cineraria. 
De Latijnse naam is SENECIO CRUENTUS en is uit de 
familie Compositea of samengesteldbloemigen. Het 
geslacht Senecio omvat meer dan 2000 soorten, 
waaronder ook vetplanten. 
Van oorsprong komt de Senecio van de Canarische 
eilanden. De naam is afgeleid van de Latijnse woorden 
senex of senecta, wat grijs betekent. Dat duidt op de 

onderkant van de bladeren, die met een laag grijs vilt bedekt zijn. 

Op de Canarische eilanden groeien ze in het wild in de bossen van de bergen, 
waar het niet alleen koel is maar de nevels van de Atlantische Oceaan voor 
een hoge luchtvochtigheid zorgen. De voormalige Latijnse naam is Cineraria 
en de naam “luizenplant” is een voor haar kleinerende naam. 

De planten bloeien in het voorjaar en de 
bloemen lijken op die van Margrieten. Ze 
komen voor in de kleuren wit, roze, rood, blauw 
of violet. De verzorging is niet moeilijk. Geef 
haar een koele, lichte, niet te zonnige plaats. Let 
er op dat ze niet op de tocht staat. Gebruik altijd 
zacht en lauwwarm water. Ze verdragen geen 
zout, dus bijmesten is niet nodig. Besproei haar 
zo nu en dan met lauwwarm water om de 
luchtvochtigheid te verhogen. 
          An  

 

 

  

Soms lijkt ons lot op een  fruitboom  

in de winter. 

Niemand zou denken dat die takken 

weer gaan uitbotten  

en bloeien,  

maar we hopen het, we weten het. 

Von Goethe 



  

 
 
 
 

  

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


  

 
 

 


