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   CONTACTBLAD 34e  JAARGANG  NR 05 - MEI 2021  
 

INHOUD 1 

Bestuur 2 

Van uw voorzitter 3 
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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 

We leven nog steeds in een bijzondere tijd. Vorig jaar hadden we de 
verwachting dat na de zomervakantie onze ledenmiddagen weer zouden 
doorgaan. Onze hoop was na de zomer dat we wel met elkaar Kerst konden 
vieren, maar zelfs de Paasviering kon dit jaar niet doorgaan.  
Inmiddels zijn de meeste senioren van 75 jaar en ouder voor een eerste en 
sommigen ook al voor de tweede keer gevaccineerd. 
Desondanks kunnen we geen bijeenkomsten in de Biesboschzaal van 
Dubbelmonde houden. Zodra we groen licht krijgen, zullen we dit tijdig laten 
weten. De verwachting is overigens dat dit op zijn vroegst in september of 
oktober het geval zal zijn. Daarbij zullen de cijfers van het RIVM veel lager 
moeten uitvallen, dan nu het geval is. 
Maar het leven is niet uitzichtloos en dat mogen we elkaar vertellen. Met 
Pasen, het grote feest van Christus overwinning op de dood, heeft het leven 
voor ons toekomst. Zeker weten! 
In de komende maand gedenken we Christus‘ Hemelvaart en  met Pinksteren 
dat Zijn geest op ons neerdaalde. We mogen dit zingen en belijden met de 
woorden van Lied 675 uit het Liedboek 2013 (Gez. 477  Liedboek 1973). 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

Cor den Dopper,  
Voorzitter 
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HEMELVAART 

Hemelvaart is een christelijk feest waarbij we herdenken dat Jezus 
is opgevaren naar de hemel. Het wordt 40 dagen na Pasen gevierd 
en 10 dagen voor Pinksteren. 
Waarom valt Hemelvaartsdag precies 40 dagen na Pasen? 
Omdat Jezus volgens de Bijbel precies veertig dagen na Zijn opstanding (wat 
met Pasen wordt gevierd) naar de hemel vertrok. Maar waarom was dat dan 
na veertig dagen?  

Het getal veertig heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Het staat voor: 
generatie. Veel mensen stierven immers rond hun veertigste en vrouwen 
kunnen rond die leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen. Het Joodse volk trok 
volgens de Bijbel veertig jaar door de woestijn: zo zou de hele oude generatie 
overleden zijn en kon een nieuwe generatie het Beloofde Land binnentrekken. 
Symbolisch betekent het zoiets als: hierna is het oud geworden, nu kan een 
nieuwe generatie beginnen. 
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PINKSTEREN 

Pinksteren is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige 
Geest wordt herdacht. Met Pinksteren wordt ook het begin van de christelijke 
kerk gemarkeerd. Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, 
10 dagen na Hemelvaartsdag. Het is daarmee de 49e (of 50e, als de eerste dag 
wordt meegeteld) dag na Pasen en de laatste dag van de Paascyclus. Het 
pinksterfeest markeert het laatste feest van het liturgisch jaar. Tijdens het  
pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op 
de apostelen en op andere aanwezige gelovigen.  

Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen hadden de  
leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn 
aanwezigheid, waarbij hij hen andermaal uitlegde wat de betekenis was van 
alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. In die tijd moet Jezus 
zijn verschenen aan meer dan 500 van zijn volgelingen tegelijk.  

Op de veertigste dag van Pasen (dat is de 39e dag na eerste paasdag) werden 
de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd 
dat hij de Geest van God, de Heilige 
Geest zou sturen die hen geestelijk 
verder zou leiden en ze de kracht zou 
geven om getuigen van het  
evangelie te zijn.  
Op de vijftigste dag van Pasen, tien 
dagen na Hemelvaart, op 
Pinksteren dus, kwam de beloofde 
Heilige Geest in Jeruzalem over de 
discipelen en andere pelgrims (die 
waren gekomen voor het Joodse 
Wekenfeest). 

Door Giotto di Bondone - Onbekend, Publiek domein 

Het afgebeelde fresco is van Giotto di Bondone en vervaardigd tussen 1304 en 1306 

en is te zien in de Scrovegni Chapel, een klein kerkje   van Padua in Venetië. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8003839 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scrovegni_Chapel 
 

 
  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8003839
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrovegni_Chapel
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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 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
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Mutaties PCOB leden  9 maart 2021 tot en met 5 april 2021 
 

Verhuisd:  
➢ 1-4-2021: Fam. Den Ouden, van Schuilenburg 43 naar 

Haringvlietstraat 787 3313 ER (Geb. 19-11-1943 Dhr) en  
(Geb. 14-03-1942 Mw) 

 

Overleden op: 
➢ 26-3-2021; Dhr. De Deugd, Van Speykstraat 20 (Geb. 28-6-1932) 

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: 
➢ 20-4-2021: Fam Bijl, Haringvlietstraat 777, 60 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 525 leden bestaande uit:  

➢ 281 personen (individuele leden) en 
➢ 244 personen (121 echtparen) 

 
Nico Bogaards  
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Dordtse taal 

Je hoort het niet veel meer, het echte Dordts. Maar er is een paar jaar 
geleden een echt boek over verschenen. Voor veel dingen hadden we zo een 
eigen uitdrukking. Zo heette hier in Dordt het spelletje boter, kaas en eieren 
“Kip-kap-kebbie”. En als het ergens niet om te harden is, b.v. door de hitte, 
dan zeggen we dat het hier niet om te bekaje is. De Nederlandse haverklap is 
hier een klipscheet en als iemand wat rondhangt is hij aan het biezebaze. 
Het vroegere Sportfondsenbad noemden we het Spatbordefons. Ook diverse 
etenswaren hadden een eigen naam. Zo was een kopje warme 
chocolademelk een “bakkie poeier” en een augurk een “senniebom”. We 
waren dol op Airebeze en voor lekker ijs gaan we naar de Laaf (La Venezia). 
Slappe koffie vinden we sloeiwater en we eten heerlijke verse slaai. De 
boterhamworst is bij ons blikzult en de cervelaat wordt gekscherend sterf-
op-straatworst genoemd. 
Verder moeten we niets hebben van Vuilpoortsgewicht en doen we niet aan 
tobberasie.              Bron: ABCDordt 
  

 

In Memoriam Ad Bakker  

 

zijn tekeningen mogen gebruiken voor de 
voorkant van ons Contactblad.   
Ook heeft hij een keer een ledenmiddag verzorgd 
met zijn boeken en verhalen van Dordrecht.  We 
blijven hier dankbaar voor. 
 

Maandag 9 maart 

is overleden  De 

tekenaar Ad 

Bakker. 

We hebben met 

toestemming 

vaak één van zijn 
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Feestdagen in mei 
In de maand mei zijn er maar liefst vier feestdagen. 
  
We trappen af met 5 mei, bevrijdingsdag. 
Na de bevrijding in 1945 werd bepaald dat 
Bevrijdingsdag om de vijf jaren gevierd zou 
worden. Pas in 1990 werd de datum van 5 mei 
uitgeroepen tot een nationale feestdag, waarop 
jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse 
koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse 
bezetting wordt herdacht en gevierd.  
 

Daarna volgt 9 mei, moederdag. 
Traditioneel wordt Moederdag op de tweede zondag 
in mei gevierd. In 2021 is dat op zondag 9 mei. Dit is 
overgewaaid uit de Verenigde Staten. In katholieke 
landen worden moeders veelal op 15 augustus (op 
Maria Tenhemelopneming) in het zonnetje gezet. Ook 
in Antwerpen en omstreken wordt traditiegetrouw op 
die datum Moederdag gevierd. 
 

Op 13 mei vieren we Hemelvaartsdag en we eindigen op 23 mei met 
Pinksteren. Deze beide feesten zijn elders in het blad al uitgebreid 
omschreven. 
 
 
 

PUZZELS 
In dit contactblad zijn naast de rubriek 
Vraag & Antwoord nog twee puzzels 
ingebracht. Ook van deze puzzels kunt u 
de oplossingen vóór 11 mei opsturen. U 
dingt dan mee voor een prijsje.  
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WOORDZOEKER 
Zoek onderstaande woorden in het diagram en streep ze door. De 

overblijvende letters vormen samen een woord. 

Los deze woordzoeker op en stuur uw oplossing in vóór 11 mei 2021  
 

 

OPLOSSING 

 
 

1 AARDBEVINGEN     
2 AARDEWERK    
3 POPPENSPEL    
4 CEDER   
5 CLAN    
6 EILANDEN    
7 GAMEBOY     
8 GEISHA      
9 HIROSHIMA    
10 IDEOLOGIE     

11 JAPANSE ZEE   
12 JIUJITSU    
13 KALLIGRAFIE    
14 KARATE     
15 KIMONO    
16 KOBE   
17 LOTUSBLOEM    
18 MIJNBOUW    
19 MIKADO    
20 MINERALEN    

21 MOERBEIBOOM    
22 NIPPON    
23 OOSTEN    
24 AUDIO-APPARATUUR    
25 SAKE    
26 SUMO    
27 TSUNAMI     
28 ZIJDE    
29 ZINK    
30 ZWAVEL    

 
  

T E I F A R G I L L A K C N S P K

S J A P A N S E Z E E L O A O A A

U U Z W A V E L A N A P K P R M L

N S R E D E C D Z N P E P A K  IJ O

A T N E L A R E N I M E T H O N T

M I G E I S H A N A N E A N B B U

I J Y O B E M A G S L K S G E O S

R U U T A R A P P A O I D U A U B

W I A A R D B E V I N G E N M W L

A J E I G O L O E D I Z IJ D E O O

G A M I H S O R I H N E T S O O E

M I K A D O M O O B I E B R E O M

K I M O N O A A R D E W E R K E N
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Welke plaatsnaam komt op de stippeltjes? 
Deze puzzel is ingebracht door Mien v.d. Nadort. 

Het is gezelliger met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik 
met……. 

De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door 
zijn… 

Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar nu naar 
zijn… 

Ik spring nooit in de buurt van tuinen zei de parachutist, want ik ben 
bang dat ik in de …………. 

Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het ….. 

Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgevonden, vond 
de waardin er bij thuiskomst een….. 

Toen de klei op was, kon hij gelukkig nog een tijd met…. 

Een koekoek vroeg zich af waar zal ik mijn……. 

Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij…. 

De meeste herten lagen rustig te slapen in het gras, ik zag maar één…. 

Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een 
heel…. 

Anna trouwde met de kasteelheer die Hugo heette; het hele hof was 
het er mee eens want Anna was…. 

Ze hoeft slechts even in de  zon te liggen en…… 

Ik houd alleen van zomers, vandaar dat ik voor de….. 

Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ….. 

 

 
De oplossing kunt u insturen 
vóór 11 mei 2021  
aan de redactie 
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Hofjes in Dordt 

Regenten- of Lenghenhof 
Ingeklemd tussen het Bagijnhof 
en de Vriesestraat, ligt het uit 
1755 daterende Regenten- of 
Lenghenhof. Het hof bestaat 
eigenlijk uit 4 hofjes die door 
poorten met elkaar verbonden 
zijn. Aan de kant van het 
Bagijnhof geeft een poort in 
Lodewijk XV stijl toegang tot het 
hof, dat in totaal 52 woningen telt, inclusief een regentenkamer in rococostijl.  
De Dordtse koopman en reder Gijsbert de Lengh heeft zijn geld en naam aan 
het hofje gegeven. In het jaar van zijn overlijden, 1755, werden langs het 
Bagijnhof de eerste huisjes gebouwd.  
Aanvankelijk was het hofje bedoeld om berooide gezinnen een dak boven het 
hoofd te geven. Ook armlastige oude, ongetrouwde vrouwen, vaak 
gepensioneerde dienstbodes, kregen er een huisje toegewezen. 
Tegenwoordig zijn het uitsluitend vrouwen die het Regenten- of Lenghenhofje 
bewonen. 

 

Arend Maartenszhof 
Het hofje werd gebouwd in  
1625 en werd vernoemd naar 
de oprichter Arend 
Maartenszoon. Hij stond als 
geldwolf bekend en 
probeerde zijn reputatie te 
verbeteren door het bouwen 
van 38 woningen voor arme 
vrouwen. In de 

Museumstraat, op nummer 56, geeft een rijk versierd renaissancepoortje 
toegang tot de binnentuin van het Arend Maartenszhof. Bezoekers worden er 
verwelkomd met de woorden ‘Naeckt kom ick, naeckt scheyde ick’. Ook de 
spreuk ‘Vita Vapor’ ofwel ‘het leven is een damp’ staat op het zandstenen 
poortje te lezen. 
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Rechts van de ingang ligt de regentenkamer. Door op de knop in de muur te 
drukken gaat het licht aan in de kamer. De eerste eeuwen vonden alleen 
armlastige vrouwen en weduwen van soldaten die voor het vaderland waren 
gesneuveld onderdak in het Arend Maartenshof. Sinds de 80'er jaren van de 
20e eeuw is daar verandering in gekomen. Nu mogen ook jongere vrouwen en 
echtparen en zélfs alleenstaande mannen in de huisjes wonen. Op één 
voorwaarde, of eigenlijk twee: bewoners moeten van onberispelijk gedrag zijn 
en ze moeten de woonomgeving liefdevol verzorgen. 

 

Hofje van de Wilhelminastichting 
Op initiatief van het Dordtse echtpaar L.C. van Oldenborgh-Vriesendorp is 
tussen 1927 en 1930 de Wilhelminastichting tot stand gekomen. Het hof met 
33 woningen zijn dusdanig 
gegroepeerd dat de bewoners 
het grootste deel van de dag 
van zonlicht kunnen genieten. 

De vrouwenfiguur aan de 
buitenzijde van de poort, 
gemaakt door de Haarlemse 
beeldhouwer Van den Eijnde, 
draagt op haar handen de 
symbolen van huis en haard. 
Aan de hofzijde is het wapen 
van de stichting te zien, evenals vrouwenfiguren die de ochtend en de avond 
voorstellen. 
 
De huisjes van de Wilhelminastichting zijn allemaal even groot en zijn met 
elkaar verbonden door de trap naar de zolder. In de akte van oprichting werd 
het doel als volgt omschreven: ‚”het verschaffen van vrije woning aan ouden 
van dagen, behorende tot een protestants kerkgenootschap, van den 
vrouwelijke kunne, uit den arbeidersstand of kleine middenstand”. 
In de loop van de tijd zijn de statuten gewijzigd: ook mannen en echtparen 
kunnen tegenwoordig een woning huren. Sinds de renovatie in de jaren 
tachtig is dit echter niet meer gratis. 
 
Bron: Internet 
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GELUK 

Een ouder echtpaar gaat naar bed, 

op het kastje twee bakjes met tanden. 

Liefdevol kijkt hij haar aan 

en streelt haar rimpelige handen. 

Dan zegt hij ‘Al meer dan 40 jaar, 

zijn wij gelukkig met elkaar. 

Maar geloof me als ik zeg, 

voor een miljoen wil ik je nog niet kwijt’. 

‘Dat weet ik, jongen’ zegt de vrouw, 

‘maar ook jij bent niet te koop 

En ook niet voor een miljoen 

en dat is toch een hele hoop’. 

Zo liggen ze daar samen 

op een avond van hun leven. 

Twee mensen die elkaar 

zoveel hebben te geven. 

Dan zegt hij ‘welterusten hoor’ 

en geeft haar nog een zoen. 

Maar zij vraagt: ‘Is de deur al op slot ? 

Hier ligt voor twee miljoen’. 

 

Aangeleverd door Mien v.d. Nadort 
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W.G. van de Hulst sr. 
(1879-1963) 

In het vorige contactblad stond bij Vraag & Antwoord 
een citaat uit het boek “In de Soete Suikerbol” van 
W.G. van de Hulst sr. Menigeen heeft in zijn of haar 
jeugd een boek van hem gelezen. Vaak werden ze 
geschonken bij het kerstfeest van de zondagschool. 
Tijd om eens even te kijken wie Van de Hulst was. 

Willem Gerrit van de Hulst werd geboren in Utrecht 
en was een Nederlands schrijver van kinderboeken, 
schoolboeken en (kinder)bijbels. Bovendien werkte 
hij mee aan de tijdschriften De Spiegel en Moeder. 

Hij volgde een opleiding tot onderwijzer en werd in 
1901 onderwijzer in Utrecht. Van 1913 tot 1940 was hij schoolhoofd aan 
diezelfde school. Toen hij voor de klas stond, ontdekte hij dat hij zijn leerlingen 
kon boeien met zijn vertellingen: hij was een meester in het creëren van sfeer 
en personages. Wat zonneschijn is voor de bloemen, zijn verhalen voor het 
kind, zei hij eens. 

Aangezien er wel pedagogische boeken, maar nauwelijks kinderboeken naar 
zijn zin verkrijgbaar waren, begon hij rond 1908 met het schrijven van zijn 
eerste boek, dat in oktober 1909 verscheen onder het pseudoniem Jan van de 
Croese: “Willem Wycherts”. En dit boek was het eerste in een lange reeks: hij 
schreef een kleine honderd titels die in een oplage van vele miljoenen 
verschenen en in vele talen werden vertaald. Hij was geïnspireerd door 
Frederik van Eeden en Herman de Man maar zijn inspiratie putte hij ook uit 
zijn christelijke levensovertuiging en zijn Utrechtse wortels.  

Met het boek “Jaap Holm en z’n vrinden” vestigde hij zijn naam als schrijver 
van jeugdboeken met een christelijke inslag. Hij besteedde al zijn vrije tijd aan 
het schrijven; werkte met onverwoestbare energie tot diep in de nacht. Het 
succes van zijn boeken zal overigens mede bepaald zijn door de kostelijke 
illustraties, waar behalve zijn zoon W.G. van de Hulst jr. ook Tjeerd Bottema, 
J.H. Isings en Sierk Schröder voor verantwoordelijk waren. Zijn eigen 
lievelingsboek was het dramatische “Peerke en zijn kameraden”.  
Een aantal bekende boeken van hem zijn: Grootmoedertje (1917), Het Gat in 
de Heg (1917), De Bijbelsche Geschiedenissen (1918), Van den boozen 
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koster! (1923), Bruun, de beer (1927), Gerdientje 
(1927), Het plekje dat niemand wist (1935), Kareltje 
(1941), Het grote voorleesboek (1947), Het klompje 
dat op 't water dreef (1948) en Voetstapjes in de 
sneeuw (1953). 

Van de Hulst trouwde op 16 mei 1907 met Johanna 
Cornelia van Arkel. Het echtpaar Van de Hulst ging 
wonen op het adres Croesestraat 17. De naam van 
deze straat gebruikte Van de Hulst in zijn 
pseudoniem.  

Uit het huwelijk werden twee dochters geboren. Johanna Cornelia overleed 
vrij kort na de geboorte van hun tweede dochter. Van de Hulst hertrouwde 
met Jeanette Maan. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, drie zoons 
en één dochter. De oudste zoon, ook Willem Gerrit geheten, werd zijn hele 
leven W.G. van de Hulst jr. genoemd. Een andere zoon, Henk, werd een 
bekend astronoom. 

Van de Hulst overleed op 31 augustus 1963, bijna 84 jaar oud. 
Zijn begrafenis vond onder grote belangstelling plaats op 5 september 1963 
op de begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat. Op een steenworp 
afstand van zijn geboortehuis: de cirkel van een Utrechts leven was rond! 
 
Bron: Internet 
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Vrees niet…….. 

Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 
en dieren, wees gerust in bos en weide. 

Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen 
in dit seizoen. 

De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 

De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 

Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 

Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 
De oude mannen dromen onomwonden. 

De jongelingen zien een vergezicht 
van vrede ͜en licht. 

Zij zullen allen op de dag des Heren, 
de grote, de geduchte, profeteren, 

zij zien de tekens van het nader͜end uur: 
bloed, rook en vuur. 

En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 
die van Zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 
van woord en Geest. 

Jan Wit 
Lied 678 uit het nieuwe Liedboek 
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’T IS WAARLIJK……WONDERBAARLIJK 
NR. 264 

 (creatief geheugen)  
 

Het was afgelopen week weer smullen met de kamerdebatten. De uitgelekte 
aantekening van de verkenner riep om een debat waar Rutte voor de pers niet 
zo voor te vinden was. En dat nu was olie op het vuur. Woensdag werden alle 
nieuwe kamerleden geïnstalleerd en hield ieder parlementslid een 
maidenspeech waarna het debat losbarstte. In deze volgorde ongeveer want 
de chaos die daarop volgde maakt het moeilijk kop en staart te vinden.  Rutte 
had voor de zoveelste keer ergens geen actieve herinnering aan. Tjonge, dus 
je hebt kennelijk ook passieve herinneringen.  

Nu is een geheugen sowieso een raar ding, en zeker in de politiek. Zo had ooit 
Halbe Zijlstra herinneringen aan zaken die niet hadden plaats gevonden, 
terwijl Rutte regelmatig geen herinneringen heeft aan zaken die wel hebben 
plaats gevonden. Uiteraard nam de kamer geen genoegen met de gang van 
zaken en eiste inzage in alle verslagen van de gesprekken met de verkenners. 

Een dag later bleek inderdaad uit de verslagen dat Rutte over Omzigt had 
gesproken, hetgeen hij zich niet herinnerde. Ook de verkenners tobden met 
hun geheugen want zulks wil nog wel eens besmettelijk  zijn. Toen ook nog 
aan het licht kwam dat Rutte die ochtend anderhalf uur eerder dan het 
parlement een berichtje had ontvangen  over zijn verslag, zag je de vlam in de 
pan slaan. Rutte wilde de bron niet noemen en kwam niet verder dan “via via”. 

Het woord “leugenaar” vond gretig aftrek en de voorzitter had haar handen 
vol met de toeloop op de interruptiemicrofoon. Zo ook de bodes die driftig 
hen en weer liepen met sopdoeken om de zaak coronavrij te houden. Wilders 
was in zijn knollentuin en Iedereen betoogde dat het vertrouwen van de kiezer 
werd geschaad, iets  waar ik persoonlijk geen last van heb want je kunt niet 
schaden wat er niet is. Ik houd het bij de woorden van de catechismus: “De 
mens is geneigd tot alle kwaad”, dan kan het alleen nog maar meevallen.  

Om drie uur in de nacht eindigde het hele circus met een motie van afkeuring 
en Rutte kon blijven. Om de zaak weer vlot te trekken zocht men een “wijs” 
en “onafhankelijk” man (de vrouwen waren kennelijk uit de gratie) die daar 
hopelijk nog wel ergens rondliep. En ja, men kwam op korte termijn uit bij 
Tjeenk Willink. Een man die de tand des tijds heeft doorstaan en dat wil wat 
zeggen in politiek Den Haag.  

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

Het antwoord van vorige keer was: In de soete suikerbol, geschreven door 
W.G. van de Hulst. De winnares is ditmaal Mevr. T. de Lang   

Deze keer weer een oud sprookje, geschreven in 1837. Volgens mij kennen 
heel veel mensen het! 

En zo liep hij in de optocht onder de prachtige troonhemel en alle mensen op 
straat en voor de ramen riepen: ’Oh, wat zijn de nieuwe kleren mooi! 
Weergaloos! Wat een schitterende sleep! Wat zit dat prachtig! Niemand 
wilde laten merken dat hij niets zag, want dan was hij immers erg dom of 
niet geschikt voor zijn beroep. Nog nooit hadden zijn kleren zoveel succes 
geoogst als deze nieuwe kleren.  

“Maar hij heeft niets aan!” riep een klein kind plotseling.  
 
 

U kunt de oplossing 
opsturen naar de redactie 
vóór 11 mei 2021. 
 
Wil Berrevoets 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Moeder als je me kousen koopt 

Koop me dan kousen met kuiten. 

De jongens roepen me spillebeen na 

Zijn dat geen loze guiten? 
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OP DE VENSTERBANK 

De komende maanden zullen we een paar exotische planten op de 
vensterbank zetten. Te beginnen met de 
Ananas. 

De Latijnse naam is ANANAS COMOSUS en 
is uit de familie Bromeliaceae of Bromelia-
achtigen. Oorspronkelijk groeide de 
Ananas alleen in het tropische- en 
subtropische gebied van Amerika. De 
geschiedenis gaat terug naar 1493, toen 
Columbus haar ontdekte op het eiland 
Guadeloupe. De oervorm moet echter 
gezocht worden in Paraguay, waar de 

vrucht door de Indianen nana meant (= kostelijke vrucht) genoemd werd. 

Omstreeks 1700 werd zij ontdekt door de Franse botanicus Charles Plumier, 
die haar naar Europa haalde. Later werd de Ananas over de hele wereld 
geteeld. In vele tropische gebieden is de Ananas van grote 
economische waarde; waarbij Hawaï de grootste Ananas-
exporteur is. Het gaat in deze rubriek te ver om de hele historie 
van de Ananas te beschrijven. Dus houden we het op hoe onze 
kamer-Ananas er uit ziet en hoe haar te verzorgen.  

Onze Ananas Comosus groeit in rozetvorm met lange 
zwaardvormige bladeren met stekels aan de rand. Ze verlangt 
een lichte, warme plek.  
’s Zomers heeft ze veel water nodig, de potgrond mag niet 
uitdrogen. Water geven in het hart van de rozet, hierin geen 
mest geven.  
In de winter de plant droger houden en geen mest geven. 
       
An. 

 
  
 
 
 
 
 
  



  

 
 
 

  

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 
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